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1. OBJETO
1.1.

O preseente regulam
mento definee o regime de acesso aoss apoios conncedidos pelo
o Instituto do
d
Empreggo e Formaçã
ão Profission al, IP (adiantte designado
o por IEFP) noo âmbito do
o Programa de
d
Estágioss Profissiona
ais, regulameentado pela Portaria n.º 92/2011, dee 28 de Fevereiro, com a
redação
o que lhe foi dada pelas PPortarias n.ºº 309/2012, de
d 9 de outuubro, e n.º 3‐B/2013, de 4
de janeiiro.

1.2.

Os estáágios profissiionais desennvolvidos no âmbito do presente
p
reguulamento, apenas podem
m
ser reallizados no te
erritório naccional contin
nental, comp
petindo às enntidades com
m atribuiçõees
em maatéria de de
esenvolvime nto de pro
ogramas de emprego e formação nas Regiõees
Autónomas dos Aço
ores e da M adeira, prom
mover programas semelhhantes nas suas
s
áreas de
d
interven
nção.

1.3.

As matéérias que nã
ão se enconttrem previsttas na Porta
aria n.º 92/22011, de 28 de fevereiro
o,
com a redação que
e lhe foi da da pelas Po
ortarias n.º 309/2012,
3
dde 9 de outu
ubro e n.º 3‐
3
B/2013,, de 4 de jan
neiro, e no p resente regu
ulamento, sã
ão resolvidass mediante a aplicação da
d
regulam
mentação na
acional e ccomunitária aplicável e através dde orientaçõ
ões definidaas
internam
mente pelo IEFP,
I
IP.

1.4.

Ao abriggo deste Pro
ograma, enteende ‐se porr estágio pro
ofissional a eetapa de transição para a
vida atiiva que visa
a compleme ntar uma qualificação preexistentee através de
e formação e
experiência prática em contextoo laboral e promover
p
a inserção de jovens ou a reconversãão
profissio
onal de dese
empregados..

1.5.

Nos terrmos do dissposto no a rtigo 20.º da
d portaria n.º 92/20111, de 28 de Fevereiro, o
presentte regulame
ento define o regime de
d acesso aos
a apoios concedidos pelo IEFP e
cofinanciados pelo Fundo Soccial Europeu
u (FSE), atrravés do Prrograma Op
peracional do
d
Potencial Humano (POPH), insscrito no QREN,
Q
na Tip
pologia 5.2.,, do Eixo 5 – Apoio ao
a
Empreeendedorismo
o e à Transiição para a Vida Ativa, devendo aaplicar‐se as disposiçõees
específicas comunitárias consta ntes no anexxo 1 ao prese
ente regulam
mento.

2. CARACTER
RIZAÇÃO DO
O PROGRAMA
A DE ESTÁGIOS PROFISS
SIONAIS
2.1

Objetivos
Complem
mentar e dessenvolver as competências dos jovens que procuraam um primeiro ou um novo
emprego
o, de forma a melhorar
m
o seeu perfil de em
mpregabilidade

OBJETIVOS

Promoveer a integraçã
ão profissionaal dos desem
mpregados à procura
p
de u m novo emp
prego que ten
nham
melhorad
do recenteme
ente o seu nívvel de qualificaações
Apoiar a transição entre o sistema dde qualificaçõ
ões e o mercad
do de trabalhoo
Promoveer o conhecim
mento sobre novas formaçções e compe
etências juntoo das empresas e promovver a
criação de
d emprego em
m novas áreass
Apoiar a melhoria das qualificaçõess e a reconversão da estrutu
ura produtivaa
Asseguraar melhores perspetivas dee reinserção no
n mercado de trabalho aoos agregados familiares em
m que
ambos os
o membros do casal see encontram em situação
o de desempprego, bem como às fam
mílias
monoparrentais cujo membro
m
ativo se encontra desempregado
d
o.
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2.2

Entidad
des Promotoras

2.2.1

Constiituem‐se com
mo entidadees promotoraas dos apoios previstos nno presente regulamento
o,
as pesssoas singula
ares ou colettivas, de dire
eito privado,, com ou sem
m fins lucrattivos que, no
os
termo
os do dispossto nos norm
mativos esp
pecíficos que
e criam e reegulamentam os apoios,
possuaam condiçõe
es para apressentar candidaturas e pa
ara executareem na íntegra os estágio
os
propostos nas messmas.

2.2.2

Para efeitos
e
do ponto
p
anterrior, são con
nsideradas pessoas
p
coleetivas de direito privad
do
aquelaas que, ainda que assoc iadas à prosssecução de um fim de iinteresse social relevantte
ou pú
úblico, se encontrem s ujeitas a um tratamen
nto jurídico de direito privado, no
os
seguin
ntes termos:
a) As entidade
es de direito privado, criiadas por particulares, seem qualquer intervençãão
do Estado ou de outra ppessoa coletiva pública;
es em que haaja intervençção do Estado ou de outrra pessoa co
oletiva públicca
b) As entidade
mas submettidas a um reegime de dirreito privado
o, conforme possa resultar da lei e/o
ou
respetivos estatutos.
e

2.2.3

eis as entida des que sejaam total, ma
aioritária ou meramente
e participadaas
Assim,, são elegíve
pelo Estado
E
ou po
or outra pesssoa coletivaa pública, no
omeadamennte por autarquias, desd
de
que as entidades estejam suubmetidas a um regime
e de direito privado, eq
quiparando‐sse
ainda a estas, as cooperativas
c
s, incluindo régies coope
erativas, salvvo se o conttrário resultaar
dos seeus estatutoss.

2.2.4

São ainda elegíveis as entidad es que cump
pram o previisto no artigoo 70.º da Leii n.º 50/2012
2,
de 31 de agosto que estabellece o regim
me jurídico da
d atividadee empresaria
al local e daas
particiipações loca
ais, ou seja aquelas qu
ue adequem os seus esstatutos e passem
p
a seer
socied
dades comerciais.

2.2.5

Não podem ace
eder ao Proograma de Estágios Profissionais
P
as entidades públicaas
empreesariais (EPE), regidas peelos artigos 23.º
2 e seguin
ntes do Decrreto‐Lei n.º 558/99,
5
de 17
1
de dezzembro, com
m a redação ddada pelo De
ecreto‐Lei n.º 300/2007,, de 23 de aggosto, pela Leei
n.º 64‐A/2008, de 31 de dezem
mbro e Lei n..º 55‐A/2010
0, de 31 de d ezembro;

2.3
2.3.1

Destinaatários
Constiituem‐se com
mo destinatáários dos apo
oios previstos no presentte regulamen
nto:
a) As pessoas,, com idadee até aos 30
0 anos, inclu
usive, aferidaa à data da candidaturaa,
desde que sejam detenntoras de qualificação de
d nível 4, 5, 6, 7 ou 8 do Quadrro
Nacional de Qualificaçõees (QNQ);
b) As pessoas, com idade ssuperior a 30
0 anos, aferida à data daa entrada da
a candidaturaa,
que se enccontrem dessempregadass e em situa
ação de proocura de no
ovo emprego
o,
desde que tenham
t
obtiddo há menoss de três ano
os uma qualiificação de nível
n
2, 3, 4, 5,
5
6, 7 ou 8 do
o QNQ e nãoo tenham re
egistos de re
emuneraçõess na seguran
nça social no
os
últimos doze meses anteeriores à enttrada da candidatura;
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c) Os desemp
pregados quue integrem família mo
onoparental inscritos no Centro de
d
Emprego ou
u Serviço de Emprego do Centro de Emprego e Foormação Pro
ofissional;
o pessoas com quem vivvam em uniã
ão de facto se
s
d) Os desemprregados cujoos cônjuges ou
encontrem igualmente desempregaados, inscrito
os no Centroo de Empreggo ou Serviçço
de Emprego
o do Centro dde Emprego e Formação Profissional..
2.3.2

as com deficciência e/ou incapacidade, não se applicam os lim
mites de idad
de
No casso de pessoa
estabeelecidos nas alíneas a) e b) do ponto anterior.

2.3.3

Relativvamente à alínea
a
a) doo ponto 2.3.1
1, os requisitos de acessso dos desttinatários sãão
apenaas a idade e o nível dde qualificaçção, podend
do estes canndidatos incclusivamentee,
desenvolver uma atividade
a
proofissional po
or conta próp
pria ou por coonta de outrrem.
Nestess casos, deve
e sempre asssegurado, que os destin
natários têm disponibilidade, a temp
po
inteiro
o, para o de
esenvolvimennto do estággio, sendo‐lh
hes aplicáveel o regime da
d duração e
horário de trabalh
ho, descansoos diário e semanal, feriados, faltaas e seguran
nça, higiene e
saúde no trabalho
o aplicável à generalidad
de dos trabalhadores da entidade prromotora. Ou
O
seja, se
s eventualm
mente desennvolverem allguma atividade profissi onal, a mesma não pod
de
colidirr com o perííodo de estáágio, nem com os respe
etivos objetiivos, nem se
er prestada à
própriia entidade promotora
p
d o estágio.

2.3.4

Relativvamente à alínea
a
b) do pponto 2.3.1, os requisito
os são a idadde, o nível de
e qualificaçãão
adquirrido há men
nos de 3 anoos, estar desempregado
o e em situaação de proccura de novvo
empreego e não te
er registos dde remuneraações na seg
gurança sociaal nos últimos 12 meses,
anteriores à data da
d candidatuura.
uação de proocura de no
ovo emprego
o,
Deve considerar‐sse pessoa deesempregada e em situ
ndo à procurra de novo emprego,
e
nã
ão exerce, à data, qualquer atividad
de
aquelaa que, estan
por co
onta própria ou por contaa de outrem.

2.3.5

Relativvamente aoss destinatáriios previstoss nas alíneass c) e d) do ponto 2.3.1
1 não existem
m
restriçções quanto à idade e aoo nível de quaalificação dos mesmos.

2.3.6

O Quaadro Naciona
al de Qualificcações (QNQ
Q) – Anexo 2 ao presentee regulamen
nto, encontraa‐
se reggulado pela Portaria n.ºº 782/2009, de 23 de julho que enntrou em vigor em 1 de
d
outubro de 2010.

2.3.7

Sem prejuízo
p
do referido n as alíneas a)
a e b) do ponto 2.3..1, relativo à idade do
os
destin
natários, as re
estantes conndições de accesso dos me
esmos devem
m encontrar‐se reunidas:
a) À data da candidatura,
c
, para os de
estinatários propostos ppela entidad
de promotorra
nesse mome
ento;
ecrutamentoo, para os de
estinatários propostos ppelos Centross de Empreggo
b) À data do re
ou Serviços de Empregoo dos Centross de Emprego e Formaçãão Profissional.

2.3.8

Duran
nte todo o pe
eríodo de de senvolvimen
nto do estágiio, os estagiáários referido
os nas alíneaas
b) a d)
d do ponto 2.3.1, não podem exerrcer qualque
er tipo de attividade pro
ofissional, po
or
conta própria ou por
p conta de outrem.
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2.3.9

As peessoas que se encontreem nalgumaa das situaçções previsttas no pontto 2.3.1 qu
ue
frequeentem ou tenham
t
freqquentado um
u estágio profissionall financiado por fundo
os
públiccos, só podem frequentaar um novo estágio, se entre
e
o prim
meiro estágio
o e o segund
do
estágio reforçarem as suas competências através da aquisiçãoo de um novo nível de
d
qualifiicação nos termos do QNQ, ou seja desde que adqui ram um no
ovo nível de
d
qualifiicação após a conclusão do primeiro estágio.

2.3.10 Os deestinatários desempreggados que se encontrrem a receeber as prrestações de
d
desem
mprego, pode
em aceder a o programa,, devendo ass prestações ser suspensas, de acord
do
com a alínea a) do
o n.º 1 do arrt.º 52.º do Decreto‐lei
D
n.º 220/20066, de 3 de no
ovembro, com
m
a redaação que lhe
e foi dada peelo Decreto‐‐lei n.º 72/20
010, de 18 dde junho, du
urante todo o
períod
do de estágio
o, recebendoo o estagiário
o apenas o valor
v
da bolsaa de estágio e retomand
do
a presstação de dessemprego noo fim do estáágio.
2.3.11 Os bolseiros de invvestigação qque se encon
ntrem ao abrigo do Estatuuto publicad
do pela Lei n.º
40/2004, de 18 de
e agosto, devvem ser conssiderados jovens à procuura do prime
eiro emprego
o,
desde que os desscontos par a a Seguran
nça Social te
enham sido efetuados ao abrigo do
d
Regim
me de Seguro
o Voluntárioo, situação que
q deve serr obrigatoriaamente comprovada pello
Centro
o de Empreggo ou Serviçoo de Empreggo do Centro de Empregoo e Formação Profissionaal
da áreea de realizaçção do estággio, através das
d folhas de descontos ppara a segura
ança social.
2.3.12 São elegíveis como destinatárrios os cidadããos oriundoss de países dda União Europeia, desd
de
que:
mico, através de equiivalência da
ada por um
m
a) Seja reconhecido o ggrau académ
estabelecim
mento de enssino nacionall, ou outra en
ntidade com
mpetente;
entores de certificado de registo
o de residêência e do
ocumento de
d
b) Sejam dete
identificação
o válido (bilhhete de identidade ou pa
assaporte).
2.3.13 Os cidadãos nacionais de paísees terceiros podem
p
aceder ao prograama desde que:
mento do grrau académico, através dde equivalên
ncia dada po
or
a) Obtenham o reconhecim
um estabele
ecimento de ensino nacio
onal ou outra entidade ccompetente;
mita a sua re
esidência em Portugal e qque o habilitte a inscrever‐
b) Possuam título que perm
se como can
ndidato a em
mprego ou co
omo utente.
2.3.14 As con
ndições de elegibilidade
e
e, referidas nos
n pontos 2.3.12
2
e 2.3..13, devem ser
s aferidas à
data de
d início do estágio, pel o que devem
m estar reunidas nesse momento, não existind
do
relação direta entre a durração do estágio
e
e o prazo doss vistos e autorizaçõees
(designadamente porque podeem estes vir a ser renova
ados).
2.4

Estatuto
o de Trabalh
hador‐Estudaante
Os cand
didatos a programas de estágio que
e possuam o Estatuto dde Trabalhad
dor‐Estudantte
antes da
d data da seleção paara o Prograama Estágio
os Profissionnais podem continuar a
beneficiar desse re
egime. Nos ccasos em qu
ue não posssuam esse EEstatuto, nesssa data, nãão
podem beneficiar do mesmo, durante o desenvolvim
mento do eestágio, podendo apenaas
justificaar as faltas motivadas pela prestaçção de provvas de avaliiação, de accordo com o
previsto
o na alínea c)) do artigo 2449.º por rem
missão para o artigo 91.º do Código do Trabalho.
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2.5

Orientaador de está
ágio

2.5.1

A entidade promo
otora deve d esignar um orientador para
p
cada esstágio propossto, que devve
cumprrir os critério
os previstos na grelha de
e avaliação e graduação dde candidatu
uras anexa ao
a
regulaamento do Programa.

2.5.2

Cada orientador
o
não deve ter mais de cincco estagiários a seu cargoo.

2.5.3

O orieentador deve
e ter, preferrencialmente
e, vínculo à entidade
e
proomotora. Qu
uando tal nãão
seja possível, pode
e a entidadee recorrer à contratação
c
externa.
e

2.5.4

O IEFP
P, IP deve emitir
e
pareceer sobre a aceitação
a
do
os orientado res de estággio proposto
os
pela entidade
e
promotora, attravés de avaliação
a
curricular e teendo presen
nte que esttá
assegu
urado, relativamente a ttodo o perío
odo de estágio, o exercíccio das comp
petências qu
ue
lhe estão cometidas.

2.5.5

Pode ser aceite a substituiçção do orie
entador de estágio, poor motivos devidamentte
justificcados pela entidade
e
proomotora e acceites pelo IEFP, IP, senddo neste casso retomado
os
os pro
ocedimentoss definidos qquanto à de
esignação e aceitação ddo orientado
or de estágio
o,
caben
ndo a decisão
o ao Centro de Emprego
o ou Serviço de Empregoo do Centro de
d Emprego e
Formaação Profissional da áreaa de realizaçãão do estágio
o profissionaal.

2.5.6

Compete ao orientador de esttágio, nomeaadamente:
a
mento técnicco e pedagóg
gico do estaggiário, superrvisionando o
a) Realizar o acompanham
seu progresso face aos oobjetivos ind
dicados no pllano individuual de estágio;
e
ao
o longo e noo final do esttágio, atravéés
b) Avaliar os resultados obbtidos pelo estagiário
o e avaliaçãoo do estagiário.
da elaboração de relató rio de acompanhamento

3. CARACTER
RIZAÇÃO DE ESTÁGIO PR
ROFISSIONAL
3.1

Definiição e âmbitto

3.1.1

Consid
dera‐se está
ágio profiss ional a etaapa de tran
nsição para a vida ativa que vissa
compllementar um
ma qualificaçãão preexistente através de
d formaçãoo e experiênccia prática em
m
contexxto laboral e promoveer a inserçãão de jovens ou recoonversão profissional de
d
desem
mpregados.

3.1.2

Não sãão abrangidos os estági os que tenh
ham como objetivo o cuumprimento de requisito
os
especííficos para accesso a títuloos profission
nais (estágioss no âmbito de ordens ou associaçõees
profisssionais), nem
m os estágioss curricularess de quaisquer cursos.

3.1.3

Não são
s abrangid
dos pela preesente portaaria e os estágios cujo plano reque
eira perfil de
d
formação e comp
petências naas áreas da medicina e da enferm
magem, pertencentes ao
os
seguin
ntes códigos da Classificaação Portugu
uesa de Profissões (CPP):
a) Sub Grupo 2.2.1
2
‐ Médiccos
2
– Profisssionais de enfermagem.
e
.
b) Sub Grupo 2.2.2
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3.1.4

3.2

Os esttágios devem
m ser executaados na ínteggra e exclusivamente pe las entidade
es promotoraas
dos mesmos,
m
i.e,, pelas entiidades que se candida
atam ao proograma, e decorrer em
m
instalaações geridas por estas eentidades, saalvo nos caso
os em que a atividade ecconómica daas
mesmas seja dese
envolvida em
m regime de
e consultoria
a ou prestaçção de serviçços, ou aind
da
nos casos em qu
ue haja umaa relação contratual ou comerciall com entidade terceiraa,
deven
ndo esta en
ntidade reuunir as con
ndições de acesso ao Programa de Estágio
os
Profisssionais.
Contratto de Estágio
o

3.2.1

Os destinatários que
q efetuem
m um estágio
o no âmbito
o do Program
ma Estágios Profissionais,
celebrram com a entidade proomotora um
m Contrato de
d Estágio, conforme modelo
m
anexxo
(Anexo
o 3), feito em
m triplicado, sendo o original para a entidade prromotora, um
ma cópia parra
o estaagiário e ou
utra para o Centro de Emprego
E
ou
u Serviço dee Emprego do
d Centro de
d
Empreego e Formaçção Profissioonal da área de realização
o do estágio .

3.2.2

O contrato de está
ágio tem obrrigatoriamen
nte de ser ce
elebrado em
m data anterior ou na datta
de início do estággio, que devve ocorrer apenas após o Centro dee Emprego ou
o Serviço de
d
Empreego do Centrro de Empreego e Formaçção Profissio
onal da área de realizaçã
ão do estágio
o,
ter efeetuado os prrocedimentoos descritos no
n ponto 6.4.

3.3

Duração
o

3.3.1

Os esttágios promo
ovidos no âm
mbito do prresente regulamento têm
m a duração
o de 9 meses,
não prrorrogáveis, sem prejuízoo do disposto
o na alínea a)
a do ponto 55.4.1.

3.3.2

Os Esttágios Profisssionais, são desenvolvidos de acordo
o com o regiime da duração e horáriio
de traabalho, descansos diárioo e semanal,, feriados, fa
altas, seguraança, higiene
e e saúde no
n
trabalho aplicável à generalidaade dos trabalhadores da
a entidade p romotora.

3.4

Certificaação
Conform
me previsto na alínea d) da Cláusulaa 3ª do Contrato de Estáágio, no final do estágio é
atribuíd
do aos estaggiários, pelaas entidadess promotora
as, um cert ificado com
mprovativo da
d
conclusãão (nos term
mos do anexoo 4).

NTRATO DE EESTÁGIO
4. VICISSITUDES DO CON
4.1

Faltas

4.1.1

As falltas são justificadas ouu injustificad
das, de acorrdo com o regime apliicável para a
generalidade dos trabalhadore
t
es da entidad
de promotorra.

4.1.2

No âm
mbito deste
e programa não existe direito a férias,
f
nem atribuição do respetivvo
subsíd
dio, bem com
mo do subsíddio de natal.

4.1.3

O estaagiário é exclluído do proggrama nas se
eguintes situ
uações, cessaando o respe
etivo contratto
de esttágio:
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a) Se o número
o de faltas innjustificadas atingir os 5 dias
d seguidoos ou interpo
olados;
nto 4.5.1, o número to
otal de faltaas
b) Se, com exxceção da siituação prevvista no pon
justificadas, atingir os 155 dias seguid
dos ou interp
polados.
4.1.4

São descontados, no valor daa bolsa de estágio
e
e no subsídio dee alimentaçã
ão, os valorees
corresspondentes às
à seguintes faltas:
a) As faltas inju
ustificadas;
enha direito a
b) As faltas jusstificadas poor motivo de acidente, desde que o eestagiário te
qualquer co
ompensação pelo seguro de acidentes de trabalhoo;
m
term
mos em quue tal acon
nteça para a
c) Outras faltas justificaddas, nos mesmos
generalidade dos trabal hadores da entidade
e
pro
omotora.

4.1.5

o subsídio de
d
Para efeitos de cálculo do valor a desscontar na bolsa de esstágio e no
alimen
ntação, deve
em utilizar‐see as seguinte
es fórmulas:

Montante tootal da Bolsaa
N.º de dias de faltas
f
330

x

Mon
ntante Diárioo do Subsídio
o de
Alimenntação

x

N.º de diaas de faltas

4.1.6

O con
ntrolo da asssiduidade ddos estagiários é efetua
ado através do preench
himento, pella
entidaade promotora, de maapa de assid
duidade doss estagiárioss, que deve
e constar do
d
processso técnico‐p
pedagógico.

4.1.7

Para efeitos
e
do disposto
d
no ponto anterior, deve se
er utilizado o formulário ‐ Mapa de
d
Assidu
uidade dos Estagiários, d isponível para o efeito na Área Pessooal da Entida
ade, no Portaal
do NETEMPREGO, na opção CA
ANDIDATURA
AS ELETRÓNICAS / Downnload Docum
mentos.

4.2

Cessaçãão do Contra
ato de Estágiio

4.2.1

O contrato de está
ágio pode ceessar por mú
útuo acordo escrito,
e
por ddenúncia de qualquer daas
partess, ou por cad
ducidade.

4.2.2

A cesssação por mútuo
m
acordoo deve ser efetuada
e
através de doccumento esccrito assinad
do
por ambas as partes, de form
ma expressaa e inequívo
oca, no quall se menciona a data de
d
celebrração do aco
ordo e do iníccio da sua prrodução de efeitos.
e

4.2.3

A den
núncia por qualquer dass partes deve ser comun
nicada à outtra parte e ao Centro de
d
Empreego ou Serviçço de Empreego do Centro de Empreg
go e Formaçãão Profission
nal da área de
d
realizaação do esstágio, por carta regisstada, com antecedênccia mínima de 15 diaas
consecutivos, e com a inddicação do respetivo motivo,
m
sem
m prejuízo da eventuaal
responsabilidade civil
c ou crimiinal a que ho
ouver lugar.
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4.2.4

O con
ntrato cessa por caducid ade, no term
mo do prazo
o, por imposssibilidade su
upervenientee,
absolu
uta e definittiva do estaagiário frequ
uentar o estágio ou da entidade prromotora lh
ho
propo
orcionar, bem
m como por eefeito de falttas nos seguintes termoss:
a) Se o número
o de faltas innjustificadas atingir os 5 dias
d seguidoos ou interpo
olados;
nto 4.5.1, o número to
otal de faltaas
b) Se, com exxceção da siituação prevvista no pon
justificadas, atingir os 155 dias seguid
dos ou interp
polados.

4.2.5

O con
ntrato cessa ainda, por ccaducidade, quando deccorrido o prrazo de 15 meses
m
após o
início do estágio, incluindo‐se neste prazo
o os seis messes de suspeensão, previsstos no pontto
4.5.1.

4.2.6

A cesssação do con
ntrato, por q ualquer das formas prevvistas no ponnto 4.2.4, com exceção da
d
situação do termo
o do prazo ddo estágio, deve ser comunicada aoo Centro de
e Emprego ou
o
Serviçço de Empreggo do Centroo de Empreggo e Formaçção Profissioonal da área de realizaçãão
do estágio, pela entidade prromotora, no máximo até
a ao dia sseguinte ao do início da
d
respettiva produção de efeitos,, mediante carta
c
registad
da.

4.3

Cessaçãão do contrato por desis tência do esstagiário

4.3.1

Os esttagiários pod
dem desistirr dos estágio
os, desde qu
ue notifiquem
m por escrito e por cartta
registaada com antecedência dde 15 dias consecutivos
c
s, quer a enntidade querr o Centro de
d
Empreego ou Serviçço de Empreego do Centro de Empreg
go e Formaçãão Profission
nal da área de
d
realizaação do esttágio, devenndo para tal justificar quais
q
os mootivos que levam a esssa
desistência.

4.3.2

É adm
missível a substituição de um estagiárrio nas seguin
ntes circunsttâncias:
a) Não ter deccorrido mais do que um mês de está
ágio, desde o início do mesmo
m
até ao
a
momento em que ocorrre a desistência;
unidas, no eentendimento do IEFP, IP, as condiçções para o cumprimentto
b) Estarem reu
não desvirtu
uado, no perríodo restantte, do Plano Individual dee Estágio aprrovado.

4.3.3

O Cen
ntro de Em
mprego ou SServiço de Emprego do
o Centro dee Emprego e Formaçãão
Profissional deve pronunciar‐‐se sobre o pedido de substituiçãoo do estagiário, no prazzo
máxim
mo de 5 dias úteis após o mesmo.

4.3.4

A subsstituição do estagiário deeve ocorrer no prazo má
áximo de 20 dias seguido
os, contados a
partir da data de efetivação
e
daa desistênciaa.

4.3.5

Nas reestantes situ
uações de deesistências de estagiárioss, deve ser ffinalizado o processo
p
com
m
o deviido encerram
mento de conntas do pedido.

4.3.6

Quand
do a desistência do estaagiário não seja efetuad
da no prazo definido no
o ponto 4.3.1
1,
salvo motivo ate
endível, ou seja considerada inju
ustificada, oou quando os motivo
os
justificcativos não sejam aten díveis, o me
esmo não pode
p
ser inddicado pelo IEFP, IP parra
preencher nova offerta de estáágio, antes de decorridoss 12 meses.
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4.3.7

4.4

Quand
do a desistê
ência do esttagiário seja justificada, nomeadam ente por do
oença ou po
or
imposssibilidade, que
q
lhe nãoo seja impu
utável, de cumprimento
c
o do dispossto no Plan
no
Individ
dual de Está
ágio, o estaggiário pode ser indicado
o pelo IEFP, IP para pre
eencher outrra
ofertaa de estágio adequada,
a
o qual terá a duração indicada no proj
ojeto de estággio.
Desistência da entid
dade

4.4.1

Antes de proferida a decisão dde aprovaçã
ão
Caso a entidade pretenda dessistir, na totaalidade, da candidatura aapresentada deve efetuaar
o segu
uinte procedimento:
•

ecionar Entid
dade e indiccar nome de
e utilizador e
Em www.netempregoo.gov.pt, sele
have;
palavra‐ch

•

Na página seguinte sellecionar a op
pção “Consultar/Gerir” CCandidaturass e Processoss;

•

da, no sepparador “Caandidaturas Submetidaas” selecion
nar a opçãão
De seguid
“Comunica
ar Desistênccia Total” na linha qu
ue correspoonde à can
ndidatura em
m
questão.

ocedimentoss descritos n o ponto ante
erior são aplicáveis apennas a processsos no Estad
do
Os pro
verificcado e sobre os quais nãoo recaiu aind
da decisão.
4.4.2

No de
ecurso do esttágio

4.4.2.1

A entidade prom
motora pode desistir dos estágios dessde que com
munique ao estagiário e ao
a
Centtro de Emp
prego ou Seerviço de Emprego
E
do
o Centro dee Emprego e Formaçãão
Profiissional da área de reaalização do estágio, porr carta regisstada, com antecedênciia
mínima de 15 dia
as consecutivvos, o respettivo motivo.

4.4.2.2

Nas situações de
e desistênciaa em que nãão haja lugarr à substituiçção dos esta
agiários, devve
ser finalizado
f
o processo
p
de eestágio, com
m o devido en
ncerramentoo de contas do
d pedido.

4.4.3
4.4.3.1

Substiituição do esstagiário a ppedido da en
ntidade
É admissível a su
ubstituição dde um estaggiário nas seguintes circuunstâncias, cumulativas
c
e
verifficadas pelo IEFP atravéss do Centro de
d Emprego ou Serviço dde Emprego do Centro de
d
Emprego e Formação Profisssional da áreaa de realizaçção do estágiio:
ágio, desde o início do mesmo
m
até ao
a
a) Não ter deccorrido mais do que um mês de está
momento em que ocorrre a desistência;
unidas, no eentendimento do IEFP, IP, as condiçções para o cumprimentto
b) Estarem reu
não desvirtu
uado, no perríodo restantte, do Plano Individual dee Estágio aprrovado.

4.4.3.2

mprego ou Serviço de Emprego do
d Centro dde Emprego e Formaçãão
O Ceentro de Em
Profiissional deve
e pronuncia r‐se sobre o pedido de substituiçãoo do estagiá
ário, no prazzo
máximo de 5 dias úteis, conttados a partir do respetivvo pedido.
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4.4.3.3

Para o efeito deve
d
analisaar os motivvos exposto
os pelo estaagiário que comunica a
desisstência ou pela
p
entidadee que solicita a substituiição do estaagiário. Caso considere os
o
motiivos aceitávveis, pode o estagiário ser substittuído, desdee que se verifiquem
v
aas
circu
unstâncias prrevistas no pponto 4.4.3.1
1.

4.4.3.4

A substituição do
o estagiário deve ocorrer no prazo máximo
m
de 200 dias seguid
dos, contado
os
a partir da data de
d efetivaçãoo da desistên
ncia.

4.5

Suspenssão do estággio

4.5.1

A entidade promo
otora pode suuspender o estágio
e
por motivo
m
a ela relativo, no
omeadamentte
por en
ncerramento
o temporárioo do estabele
ecimento, du
urante um peeríodo não superior
s
a um
m
mês, ou
o por motiivo relativo ao estagiário, nomeada
amente por doença, ma
aternidade ou
o
patern
nidade, durante um períoodo não superior a seis meses.
m

4.5.2

A susspensão do estágio esttá dependente da autorização doo IEFP, IP, devendo seer
comun
nicada pela entidade prromotora ao
o Centro de Emprego ouu Serviço de
e Emprego do
d
Centro
o de Empreggo e Formaçção Profissio
onal da área
a de realizaçção do estággio, de form
ma
escritaa, com indicação do fuundamento e da duraçção previsíveel, sempre que possíveel
anteciipadamente..

4.5.3

O Cen
ntro de Em
mprego ou SServiço de Emprego do
o Centro dee Emprego e Formaçãão
Profisssional da árrea de realizzação do esstágio deve avaliar a leggitimidade do
d pedido da
d
entidaade promoto
ora, tendo poor pressuposto a garantia do cumprrimento integral do Plan
no
Individ
dual de Estágio, devend o comunicarr a sua decissão, à entidaade promoto
ora, no prazzo
de cinco dias úteiss após o pediido da mesm
ma.

4.5.4

No diaa imediato à cessação ddo impedime
ento que levou à suspennsão por factto relativo ao
a
estagiário, este de
eve apresenttar‐se à entid
dade promottora para rettomar o estágio.

4.5.5

A eventual suspen
nsão do estáágio não tem
m implicaçõe
es nos mont antes totais a pagar, nãão
sendo
o devidos nessse período, o subsídio de alimentaçã
ão e a bolsa de estágio.

4.5.6

A susp
pensão do esstágio não alttera a sua du
uração, apen
nas pode adiaar a data do seu termo.

5. REGIME ESPECIAL DE PROJETOS D
DE INTERESSE ESTRATÉGICO
5.1 Enquadraamento
5.1.1

O artigo 15º ‐ A da Portaria n.º 309/201
12, de 9 de outubro, quue alterou a Portaria n.º
92/2011, de 28 de
e fevereiro, inntroduz um regime espe
ecífico para pprojetos com
m comprovad
do
interesse estratéggico para a economia nacional ou de
d determinnada região, tendo com
mo
objetivvo dinamizarr e fomentarr a criação de
e postos de trabalho.
t

5.1.2

As entidades promotoras refferidas no ponto
p
2.2 po
odem apreseentar ao IEFFP pedido de
d
reconh
hecimento de
d projeto de interesse
e estratégico para a ecconomia nacional ou de
d
determ
minada regiã
ão, nos termoos dos ponto
os seguintes..
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5.2

Apresen
ntação e tram
mitação do ppedido de re
econhecimen
nto/candidaatura aos esttágios

5.2.1

As enttidades prom
motoras quee pretendam
m o reconhecimento de interesse estratégico do
d
projetto devem sellecionar no fformulário de
d candidatura ao Prograama Estágioss Profissionais
– “Reg
gime Especial de Projettos Interessee Estratégico
o, sujeito a reconhecimeento prévio e
apena
as para cand
didaturas coom o númerro mínimo de
d 25 estagiáários”‐ atravvés do Portaal
referid
do no ponto 6.1.2.

5.2.2

O Sistema de Gestão de Canddidaturas (SG
GC) emite um
ma notificaçção à entidad
de, tendo em
m
vista a formalizaçã
ão do pedidoo de reconh
hecimento, que
q deve ocoorrer no prazo de 10 diaas
úteis, após a receçção da notificcação.

5.2.3

Quand
do a entida
ade quiser pedir o recconhecimentto do interresse estraté
égico para a
econo
omia naciona
al, deve apreesentar reque
erimento dirrigido ao res petivo deleggado regionaal,
conforrme modelo anexo ao R
Regulamento
o Especifico (anexo 5), accompanhado
o de memóriia
descritiva do proje
eto, com a rrespetiva desscrição sinté
ética que funndamente o seu interessse
estratégico para a economia nnacional.

5.2.4

Quand
do a entida
ade quiser pedir o recconhecimentto do interresse estraté
égico para a
econo
omia de dete
erminada reggião, envolvvendo um ou
u vários con celhos da mesma
m
região
o,
deve apresentar
a
requeriment
r
to dirigido ao correspon
ndente Deleggado Region
nal, conform
me
modelo em anexxo ao Regullamento Esp
pecífico (anexo 6), acoompanhado de memóriia
descritiva do proje
eto, com a rrespetiva desscrição sinté
ética que funndamente o seu interessse
estratégico para a economia dda região.

5.2.5

Quand
do se trate de
d projeto a implementaar em mais de um concellho de difere
entes regiões,
a entidade deve solicitar
s
o reeconhecimento do interresse estratéégico do pro
ojeto para as
a
diversas regiões, apresentanndo requerimento, refe
erido na allínea a), na
as respetivaas
delegaações regionais.

5.2.6

Compete à Delega
ação Regionaal emitir um parecer e en
nviar a propoosta ao Consselho Diretivvo
(CD) do
d IEFP, para decisão.

5.2.7

Da deccisão do CD é dado conhhecimento à Delegação Regional que notifica a en
ntidade.

5.2.8

Em caso de aprova
ação, a Deleggação Regional notifica a entidade dda decisão de
e aprovação e
envia o termo de aceitação
a
daa decisão de aprovação.

5.2.9

Nos teermos do ponto 5.2.3 a m
memória desscritiva do projeto deve inncluir, designadamente:
a) A apresenta
ação, descriç ão, localização e objetivo
os do projetoo;
m
doo investimentto associado
o;
b) O tipo e o montante
d postos de trabalho a criar;
c
c) O número de
d estagiárioss a envolver no projeto;
d) O número de
agiários.
e) As perspetivvas de contraatação futura destes esta
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5.3

Critério
os de análise dos projetoos de interesse estratégicco

Paara efeitos de
d reconhecimento de p rojeto de interesse estratégico paraa a economia
a nacional ou
o
dee determinaada região, bem com
mo para a determinaçção da durração do estágio
e
e da
d
co
omparticipaçção pelo IEFP
P, IP na bolsaa de estágio, devem ser tidos em connta os seguintes critérios::

CRITÉRIOS

Ligação efettiva a projeto de investimento, relativo à criação de nnova empresa ou expansão
de empresa
a existente
Inserção em
m setor de ativvidade ligado essencialmen
nte à exportaçção devidamente justificadaa
na respetiva
a candidaturaa. Quando tal não se verifique, o reconheecimento será
á de interesse
regional
Projeto envvolver um mín imo de 25 esttagiários
Estágios integrados de foorma coerente
e no projeto
Estimativa de
e contratação dde no mínimo 75%
7 dos ex‐esta
agiários, eviden ciada na candid
datura

Classificação mínima de 70%
%, de acordo co
om o modelo de
e avaliação doss projetos utiliza
ado pelo IEFP

5.4
5.4.1

Reconhecimento do
o projeto dee interesse esstratégico
Recon
nhecido o estatuto de interesse estratégico, de
d âmbito nnacional ou regional, as
a
entidaades promottoras, indeppendentemen
nte da sua dimensão e natureza ju
urídica, estãão
sujeitaas às disposições constaantes no pre
esente regulamento, benneficiando de
d um regim
me
especiial de apoio que se traduuz no seguintte:
a) Alargamento da duraçãoo do estágio até 18 mese
es, não prorrrogável;
pação do IE FP na bolsaa de estágio
o no valor dde 90%, noss termos do
os
b) Comparticip
valores definidos no ponnto 8.1.

5.4.2

São ainda considerados com
mo de intere
esse estraté
égico para a economia nacional, os
o
projettos aos quais foi atribuíído o estatu
uto de “Projetos de Pottencial Intere
esse nacionaal
(PIN)”, nos termoss do Decretoo‐Lei n.º 174//2008, de 26 de agosto, ccom a redaçã
ão que lhe fo
oi
dada pelo Decretto‐Lei n.º 7 6/2011, de 20 de junh
ho, pelo qu e essas enttidades estãão
dispen
nsadas de apresentar
a
nnovo pedido
o de reconhecimento aoo abrigo da
a Portaria n.º
309/2012, de 9 de
e outubro.

5.4.3

A entidade pode prosseguir
p
a candidatura aos estágioss profissionaais, mesmo que
q não tenh
ha
sido atribuído
a
o reconhecimeento de interresse estraté
égico, não bbeneficiando, no entanto
o,
do reggime especial referido noo ponto 5.4.1
1.

5.4.4

Caso a entidade pretenda
p
dessistir da can
ndidatura, de
eve comuniccar essa inte
enção ao IEFFP
(via offício ou e‐ma
ail).

5.4.5

O reco
onhecimento
o de interessse estratégicco é atribuído ao projetoo, independe
entemente do
d
número de cand
didaturas qque a entid
dade venha
a a aprese ntar, e a validade do
d
reconh
hecimento deverá
d
correesponder ao
o período de
d impleme ntação do projeto (estte
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períod
do é indicado pela entiddade na memória descrritiva que fuundamentou o pedido de
d
reconh
hecimento).
5.4.6

Nos caasos em que
e as entidaddes apresenttem várias candidaturas,, exige‐se qu
ue a primeirra
candid
datura relaccionada com
m o projeto de interessse estratégicco preveja abranger um
m
mínim
mo de 25 está
ágios profisssionais, send
do que o reconheciment o é atribuído
o por decisãão
do Conselho Diretivo (CD), aquuando da aprovação da primeira
p
canddidatura.

5.4.7

As can
ndidaturas se
eguintes, rellacionadas co
om o mesmo
o projeto, nãão necessitam de decisãão
do CD
D, atendend
do a que o reconhecim
mento do in
nteresse est ratégico já foi atribuíd
do
aquan
ndo da análise da prim
meira candidatura. Deste modo, estas cand
didaturas sãão
aprovaadas pela De
elegação Reggional.

6. CANDIDATTURAS
6.1

Apresen
ntação da ca
andidatura

6.1.1

As can
ndidaturas estão
e
sujeita s a períodoss limitados para
p
a apressentação dass mesmas, os
o
quais são definido
os e publicitaados pelo IEFFP, IP.

6.1.2

As en
ntidades pro
omotoras deevem candidatar‐se ao
os Estágios Profissionaiss através do
d
preenchimento do
o formulárioo eletrónico disponível,
d
designadame
d
ente, no Porttal do IEFP, IP
I
(www
w.iefp.pt) ou do Portal do NETEMP
PREGO (www
w.netempreggo.gov.pt), disponível
d
n
no
serviço de Candida
aturas Eletróónicas a Med
didas de Emp
prego.

6.1.3

Do formulário de
e candidaturra consta o “ Perfil de Competênciias e Plano Individual de
d
Estágio”, por esttagiário, o “Currículo do
d Orientad
dor de Estáágio” e o “Currículo
“
d
do
Estagiário” quando
o proposto ppela entidade promotora
a.

6.1.4

A info
ormação constante do foormulário de candidatura
a, referente aos valores do seguro de
d
aciden
ntes de trabalho e do suubsídio de allimentação do
d estagiárioo indicados pela
p entidad
de
promo
otora, determina o cálcculo dos apo
oios a conce
eder, devenddo por isso ser indicado
os
correttamente.

6.1.5

Para acesso
a
ao se
erviço de Caandidaturas Eletrónicas a Medidas de Emprego
o e respetivva
submiissão do forrmulário de candidaturaa, é necessário o registoo prévio da entidade no
n
Portall NETEMPREG
GO.

6.1.6

Após a candidatu
ura ser subm
metida eletronicamente
e a entidadee poderá accompanhar a
evoluçção do estad
do da mesm a, consultar notificaçõess enviadas p elos serviços do IEFP, IP
P.,
bem como
c
anexa
ar documen tos que lhe
e são solicitados, atravéés da sua Área
Á
Pessoaal,
utilizando as seguintes opçõess disponíveis para o efeito no Portal ddo NETEMPR
REGO:
R NOTIFICA
AÇÕES/MENSSAGENS ‐ Consultar Notificaçõess; Consultaar
a) CONSULTAR
Mensagens..
URAS ELECTR
RÓNICAS ‐ Submeter
S
Ca
andidaturas; Consultar Candidaturas
C
s;
b) CANDIDATU
Anexar Docu
umentos à EEntidade, Dow
wnload Docu
umentos.
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6.1.7

6.2

As en
ntidades prromotoras nnão podem
m, para os mesmos ccustos, inclu
uindo a su
ua
compaarticipação na
n bolsa dee estágio, ap
presentar candidaturas a mais de uma
u
entidad
de
financciadora.
Requisittos gerais da
as Entidadess Promotoras

6.2.1

Podem
m aceder ao
os apoios prrevistos no presente reg
gulamento aas entidadess promotoraas
referid
das no pontto 2.2 que cumpram as obrigações legais e rregulamentares a que se
s
encon
ntrem vincula
adas, nomeaadamente as fiscais e con
ntributivas.

6.2.2

Sem prejuízo do disposto nno ponto anterior, con
nstituem‐se, ainda, com
mo entidadees
promo
otoras, as empresas quue iniciaram processo especial de rrevitalização, previsto no
n
Código
o da Insolvê
ência e da Recuperação de Empre
esas, aprovaado pelo De
ecreto‐Lei n.º
53/20
004, de 18 de
e março e allterado pelo
os Decretos ‐Leis
‐
n.ºs 2000/2004, de 18
1 de agosto
o,
76 ‐A/2006, de 29
2 de marçoo, 282/2007
7, de 7 de agosto, 1166/2008, de 4 de julho, e
185/2009, de 12 de
d agosto e ppela Lei n.º 16/2012,
1
de 20 de abril, ddevendo enttregar ao IEFFP
cópia certificada da
d decisão a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 17.º‐C
C do CIRE.

6.2.3

Consid
deram‐se re
eunidos os requisitos de
d acesso através
a
da declaração da entidad
de
constaante no formulário de candidaturaa, na qual se comprom ete a não prestar
p
falsaas
declarrações.

6.2.4

A veriificação da situação
s
con tributiva reggularizada pe
erante a adm
ministração tributária e a
seguraança social deve
d
ser efettuada:
a) Mediante co
onsentimentto da entidad
de ao IEFP, IP, no formul ário de cand
didatura e no
os
termos do ponto 6.2.66, para conssulta on‐line da situaçãoo regularizad
da perante a
administração tributáriaa e a seguran
nça social;
ou
d
ção, na áreaa pessoal da
a entidade, das respetivas certidõees
b) Mediante disponibilizaç
comprovativvas.

6.2.5

O con
nsentimento ou a dispo nibilização referidos
r
no ponto anteerior são obrigatórios em
m
sede de
d submissão
o de candidaatura, sob pe
ena de esta ser não ser coonsiderada.

6.2.6

Para conceder
c
a autorizaçãoo para consu
ulta on‐line da situaçãoo regularizad
da perante a
admin
nistração trib
butária e a seegurança soccial, devem ser
s dados os seguintes pa
assos:
a) Administraçção Tributári a
• Após ter
t entrado no site daas finanças www.portalldasfinancas.gov.pt, devve
registar‐se (caso aiinda não o tenha feito). Se já possuii a Senha de
e Acesso devve
introdu
uzir os seus ddados (N.º Co
ontribuinte e Senha);
• Na página inicial esscolher Outro
os Serviços;
• Em Outtros Serviçoss/Autorizar, selecionar
s
Co
onsulta Situaação Tributária;
• Regista
ar o NIPC do IEFP, IP (501
1442600)
S
b) Segurança Social
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• Após ter entraddo no site da Se
egurança SSocial http://www2.segg‐
social.p
pt/default.assp, deve reggistar‐se (caso ainda nãão o tenha feito). Se já
j
possui a Senha de A
Acesso deve introduzir os seus dadoss (NISS e Pala
avra‐chave);
a pessoal esccolher Contrribuições;
• Na área
• Acederr ao Link Dar Consentime
ento;
• Regista
ar o NISS do IEFP, IP – 20
0004566133, na caixa dis ponibilizada para o efeitto
em inicciar preenchiimento.
6.2.7

6.3
6.3.1

Os comprovativoss dos restanttes requisito
os de acesso devem consstar obrigato
oriamente do
d
processso técnico das
d entidadees promotoraas.
Requisittos dos projetos de estáágio
A aprreciação dass candidatuuras aos apoios previsttos no pressente regula
amento devve
obedeecer, nomead
damente, aoos seguintes critérios de apreciação:
a
Requisitos dos proojetos de está
ágio – Critérios de análise ddas candidatu
uras
Critério
C

A
Análise

Desemprrego registad
do no Conccelho de
realização do estágio/população

Avvaliar o rácio “desempregoo registado no Concelho de
d
re
ealização do estágio/popuulação reside
ente em idad
de
attiva” face à média nacional ;

b)

Desemprrego registado
o na área proofissional
e grupo etário
e

Avvaliar o desem
mprego registtado na área profissional
p
(d
de
accordo com a Classificação Nacional em vigor) e grup
po
ettário (dos 18 aos
a 35, inclusiive)

c))

Enquadraamento do estágio na entidade
promoto
ora

Avvaliar se o estágio prooposto se enquadra na(s)
attividade(s) eco
onómica(s) daa entidade pro
omotora

Coerência
proposto
os

Avvaliar da qualidade técnicaa, nomeadam
mente quanto à
co
oerência entre
e o perfil de ccompetências da função e os
o
co
onteúdos dos Planos Individduais de Estágio, bem com
mo
a conformidad
de da área pprofissional fa
ace à área de
d
fo
ormação, do estágio
e

a)

dos

pro
ojetos

de

estágios

d)

Conformidade do orientador

Avvaliar a confo
ormidade do oorientador, te
endo em contta
ass competência
as que lhe esttão atribuídas

Evolução
o recente do
os trabalhaddores ao
serviço da
d entidade

Avvaliar a pertin
nência dos esttágios proposttos

Integraçãão de estagiárrios

Avvaliar a perspetivas de e mprego dos estagiários na
n
en
ntidade, tendo em consideeração os dados relativos ao
a
hiistórico de integração de ex‐estagiários e às
à
pe
erspetivas de
d
empregaabilidade in
ndicadas pela
en
ntidade para os
o estagiárioss em questão

e)

f))

g))
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Requisitos dos proojetos de está
ágio – Critérios de análise ddas candidatu
uras
Critério
C

h)

6.3.2

6.4

Relação entre o núme
ero de estagiáários e o
número de empregados da entidade
promoto
ora

A
Análise
A relação deve ser adequadaa á organizaçã
ão da entidad
de
prromotora, não
n
podenddo causar entropia no
n
de
esenvolvimen
nto do processso produtivo

O suporte da decisão sobre ass candidaturas aos apoio
os previstos nno presente regulamentto
contém obrigatorriamente um
ma descrição
o da aprecia
ação efetuaada face a cada
c
um do
os
critérios aplicáveiss.
Seleção
o de candidattos

6.4.1

Cabe ao Centro de
d Emprego ou Serviço de Emprego
o do Centro de Emprego
o e Formaçãão
Profissional da áre
ea de realiza ção do estággio, em articulação com aas entidadess promotoras,
recruttar e selecion
nar os candiddatos a abranger pelo Programa Estáágios Profissionais.

6.4.2

A articculação pode
e revestir as seguintes fo
ormas:
a) A entidade promotora rrealiza uma pré‐seleção do(s) candiddato(s), de acordo com os
o
seus critério
s,
os internos, e tendo em
m conta os requisitos leegalmente estabelecido
e
apresentand
do ao IEFP, IP, conjuntaamente com
m a candidattura, propossta indicand
do
o(s) candida
ato(s) a quem
m pretende facultar o(s) estágio(s), indicando os
o seus dado
os
no Perfil de Competênciias.
ão da decisãão de aprovaação por parrte do IEFP, IP, o Centro
o de Empreggo
Após emissã
ou Serviço de
d Empregoo do Centro de Emprego
o e Formaçãoo Profissional da área de
d
realização do estágio,, deverá confirmar o cumprimennto dos re
equisitos do
os
candidatos propostos, a fim de pro
oceder à selleção final ddos mesmos, propondo à
entidade a sua
s substitui ção sempre que se verifiique a sua innelegibilidade
e.
Os candidattos propostoos pelas entid
dades promo
otoras, quanndo não insccritos no IEFP
P,
IP, devem comprovar quue se enconttram numa das
d situaçõess previstas no ponto 2.3..1
do presente
e regulamen to, devendo
o o IEFP, IP proceder
p
à suua inscrição como utentte
no Sistema de Informaçãão e Gestão da Área do Emprego
E
(SIG
GAE);
b) A entidade promotora nnão propõe qualquer candidato, aquuando da forrmalização da
d
a, pelo quee o IEFP, IP procede ao recrutaamento e seleção
s
do(ss)
candidatura
estagiário(s) de entre oss candidatoss inscritos no
os seus ficheeiros, apresentando‐o(s) à
entidade prromotora, noo sentido de
e, conjuntam
mente, se cooncretizar a seleção finaal
do(s) mesmo(s).

6.4.3

O perffil do candid
dato deve aj ustar‐se ao perfil de com
mpetências dda função, em
e termos de
d
habilittações acadé
émicas, com petências té
écnico‐profisssionais e sóccio relacionais, bem com
mo
de quaalificação pro
ofissional, dee acordo com
m o solicitado pela entidaade promoto
ora.

6.4.4

Aos candidatos
c
selecionadoss para preencher uma
a vaga de estágio deve ser dad
do
conheecimento do respetivo Pl ano Individu
ual de Estágio
o.
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6.5

Impedim
mentos na apresentaçãoo das candid
daturas e na seleção dos destinatário
os

6.5.1

Ficam impedidas de
d se candiddatar ao pressente progra
ama durantee o período de
d um ano, as
a
entidaades que te
endo sido deste bene
eficiárias, no
os últimos dois anos não tenham
m
contraatado, por motivos qu e lhe sejam
m imputáveiis, pelo meenos 1/3 do
os estagiário
os
abrangidos.

6.5.2

As enttidades que tenham est abelecido co
om o candidato a estágiio, nos últim
mos 12 meses,
uma anterior
a
relação de trab alho (contraato de trabalho), de preestação de se
erviços ou de
d
estágios de qualquer naturezaa, exceto esttágios curriculares ou esstágios que tenham
t
com
mo
objetivo a aquisiição de um
ma habilitaçãão profissional requeridda para o exercício de
d
determ
minada profissão, ficam impedidas de
d o selecionar para um
ma candidatu
ura no âmbitto
do preesente Progrrama.

6.6
6.6.1

Análise e decisão
Compete ao IEFP, IP:
os candidatoos, em conjunto com as entidades
e
proomotoras;
a) A seleção do
as;
b) A instrução,, análise e approvação dass candidatura
hamento e aavaliação doss estágios;
c) O acompanh
dentes aos custos a com participar pe
elo IEFP, IP.
d) O pagamentto das verbaas correspond

6.6.2

d seguidos,
A análise e decisão das candiddaturas são efetuadas no prazo máxximo de 25 dias
dos a partir da data da aapresentação das mesm
mas, mediantte a aplicação das grelhaas
contad
com critérios
c
de avaliação e grraduação de candidatura
as (anexo 7), devendo ter em conta os
o
requissitos das enttidades prom
motoras e do
os projetos de
d estágio prrevistos nos pontos 6.2 e
6.3 do
o presente regulamentto, cuja desscrição consta obrigatorriamente do
o suporte da
d
decisãão.

6.6.3

O prazo definido no ponto annterior suspe
ende‐se sempre que sejaam solicitados, pelo IEFP
P,
IP, eleementos adiccionais, desdde que impre
escindíveis para a tomad a da decisão
o, terminand
do
a susp
pensão com a cessação ddo facto que lhe deu origem.

6.6.4

Os eleementos e in
nformações em falta ou adicionais solicitados
s
p elo IEFP, IP, quer atravéés
da Árrea Pessoal da entidadde promotorra, quer por ofício, noo âmbito da
a análise daas
candid
daturas, necessários à toomada de decisão,
d
deve
em ser apressentados no
o prazo de 10
1
dias úteis,
ú
contados desde o dia seguinte
e à data do pedido
p
na Á
Área Pessoal ou à data da
d
receçãão do ofício.

6.6.5

Sem prejuízo
p
do disposto no ponto 6.6.2
2, o prazo de
d 25 dias sseguidos parra a análise e
decisãão das candiidaturas aprresentadas por
p entidade
es reconheci das ao abriggo do regim
me
especial de proje
etos de inte resse estrattégico, inicia
a‐se a partirr da data de
e receção da
d
notificcação da atribuição do reeconhecimen
nto.

6.7

Notificaação da decissão de aprovvação
A decissão da aprovação das ccandidaturass e a emisssão das resppetivas com
municações às
à
entidades promotorras, deve serr efetuada, através de carta registadaa.

Pro
ograma Estágio
os Profissionais l Regulamentto Específico

Página 19
9 de 80

6.8

Aceitaçãão da decisã
ão de aprovaação

6.8.1

É fixaado em 15 dias conseccutivos, o prazo
p
para a devoluçãoo por parte da entidad
de
promo
otora, do Termo
T
de A
Aceitação daa Decisão de
d Aprovaçãão (anexo 8)
8 relativo à
candid
datura apressentada, co ntados a paartir do dia imediatameente a segu
uir à data da
d
receçãão da notificcação, sob ppena de a decisão
d
cadu
ucar, salvo sse a entidad
de promotorra
apreseentar justificcação que sejja aceite pelo IEFP, IP.

6.8.2

O term
mo de aceitação da decissão de aprovvação deve se
er assinado ppela entidad
de promotoraa,
nos seeguintes term
mos:
a) No caso de pessoas singgulares, o signatário devve indicar o número, data e entidad
de
emitente do
o respetivo bbilhete de ide
entidade ou documento equivalente
e emitido pella
autoridade competentee de um dos países
p
da União Europeiaa ou do passaporte;
b) No caso de pessoas colletivas, deve
e ser objeto de reconheecimento por semelhançça
p
obrigar a
com menções especiais,, devendo ass assinaturass de quem teem poderes para
entidade prromotora se r reconhecid
das, nessa qualidade
q
e ccom podere
es para o ato
o,
por notário,, advogado, solicitador ou
o câmara de
d comércio ou indústria
a, nos termo
os
da legislação
o em vigor.
Todas as folhas devem sser rubricadaas e autenticadas, incluinndo anexos.

6.9

os Estágios
Início do
e
O estággio só pode ter
t início apóós a comunicação da de
ecisão de aprrovação da candidatura
c
após o Centro de Emprego ouu Serviço de
e Emprego do Centro dde Emprego
o e Formaçãão
Profissio
onal da área de realizaação do estáágio, ter verrificado os rrequisitos de acesso do
os
candidaatos a estágio proposttos no formulário de candidaturra, ou, ter efetuado o
ajustam
mento de can
ndidatos seleecionados pe
elo Centro de
e Emprego oou Serviço de
e Emprego do
d
Centro de Emprego
o e Formaçãão Profission
nal, sob pen
na de não see poder darr sequência à
decisão de aprovaçã
ão respetiva..

dade da decisão de aproovação
6.10 Caducid
A decissão de apro
ovação profeerida relativvamente aoss estágios aapresentadoss caduca no
os
seguintees casos:
a) Não devolução do term
mo de aceitaação da deccisão de aprrovação den
ntro do prazzo
estabelecido
o, salvo apreesentação de
e motivo justtificativo quee seja aceite pelo IEFP, IP
P;
e efetuado o adiantame
ento do apoiio
b) Desistência da realizaçãão dos estággios antes de
por parte do
o IEFP, IP;
orrido o inícioo de nenhum
m estágio prrofissional noo prazo de 90
9 dias após a
c) Não ter oco
data da ace
eitação da ddecisão, con
nstante do respetivo
r
Teermo de Ace
eitação, salvvo
apresentaçã
ão de motivoo justificativo
o que seja acceite pelo IEFFP, IP.
6.11 Indeferimento
os
São objeto de indefferimento e consequentte arquivamento os pro cessos relativamente ao
quais see verifiquem,, entre outraas, as seguinttes situaçõess:

Pro
ograma Estágio
os Profissionais l Regulamentto Específico

Página 20
0 de 80

• Não reúnam
m as condi ções necesssárias para serem fina nciadas, no
os termos da
d
legislação e do presentee regulamentto, designadamente por::
e
ento, nomeadamente quanto às entidades promotoras,
a) Falta de enquadrame
destinatário
os, projetos dde estágio e custos envolvidos;
os às entidaades promo
otoras e do
os
b) Não cumprrimento doss requisitos obrigatório
requisitos dos
d projetoss de estágio
o, previstos nos pontoss 6.2 e 6.3 do presentte
regulamento;
evista, em se
ede de análisse, por falta de mérito do
d
c) Não atingir a pontuaçãoo mínima pre
projeto.

7. CUSTOS ELEGÍVEIS
7.1

Consideeram‐se custos elegíveiis os custoss suscetíveis de financciamento no
o âmbito do
d
Program
ma Estágios Profissionais,
P
, nos termoss da legislaçã
ão e do preseente regulam
mento.

7.2

São eleegíveis os cu
ustos efetivaamente realizados e pagos pelas eentidades prromotoras no
n
período
o compreend
dido entre a data de início dos estágios, e os 15 dias subsequ
uentes à datta
de concclusão do pro
ojeto de estáágio, aferido através da Listagem
L
das Despesas Pa
agas.

7.3

Relativaamente aos custos com o seguro de acidentes de trabalhoo, os mesmo
os podem seer
realizad
dos e pagos pelas entidaades promotoras, após o ajustamentto do estagiá
ário efetuad
do
pelo Ceentro de Em
mprego ou Serviço de Emprego do Centro dde Emprego e Formaçãão
Profissio
onal e antes do início doo estágio, de
esde que o período
p
a quue se reporta
a a apólice de
d
seguro corresponda
c
a efetivamennte ao períod
do de vigênciia do contratto de estágio
o.

7.4

São aind
da considera
adas elegíveiis as despesaas realizadass e pagas pellas entidades promotoraas
após o período
p
definido no ponnto 7.2, desde que as me
esmas ocorraam a título retificativo e a
pedido expresso do IEFP, no deccurso da anáálise dos pedidos de enceerramento de contas.

OS COM ESTA
AGIÁRIOS
8. ENCARGO
8.1

Bolsa de
e Estágio
Os estaggiários têm direito,
d
menssalmente, a uma bolsa de estágio noos seguintes montantes:
m
a) 1,65 vezes o indexantee dos apoioss sociais (IAS), para os estagiários com nível de
d
qualificação
o 6, 7 ou 8 doo QNQ;
c
nível de qualificaçãoo 5 do QNQ;
b) 1,4 vezes o IAS, para os estagiários com
c
nível de qualificaçãoo 4 do QNQ;
c) 1,3 vezes o IAS, para os estagiários com
c
nível de qualificaçãoo 3 do QNQ;
d) 1,2 vezes o IAS, para os estagiários com
a os estagiá rios com níível de qualificação 2 e 1 do QNQ
Q, e para os
o
e) 1 IAS, para
estagiários sem
s nível dee qualificação
o.
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8.2

Subsídio
o de alimenttação e seguuro

8.2.1

Os esstagiários tê
êm direito, mensalmen
nte, a um subsídio dee alimentaçã
ão, de valo
or
corresspondente ao
o atribuído à generalidad
de dos trabalhadores da entidade promotora.

8.2.2

Quand
do a entida
ade não atrribuir subsíd
dio de alimentação ao s seus trab
balhadores, o
estagiário pode op
ptar por:
d refeição nna própria entidade,
e
se essa for a pprática para os respetivo
os
a) Beneficiar de
trabalhadorres;
alhadores em
m
b) Receber subsídio de a limentação no montantte fixado paara os traba
regime de fu
unções públiicas.

8.2.3

d
a benneficiar de um seguro de
e acidentes dde trabalho que cubra os
o
O estaagiário tem direito
riscos que possam
m ocorrer durrante e por causa
c
do está
ágio.

8.2.4

Os paagamentos relativos
r
aoss estagiários devem se
er, obrigatorriamente, efetuados po
or
transferência banccária ou por cheque, não
o sendo perm
mitida, em caaso algum, a existência de
d
dívidas a estagiário
os.

8.3

Imposto
os e Seguran
nça Social

8.3.1

No âm
mbito do Programa Estággios Profissio
onais, a relaçção jurídica ddecorrente da
d celebraçãão
do contrato de esstágio é equuiparada, excclusivamente
e para efeitoos de segura
ança social, a
trabalho por conta
a de outrem..

8.3.2

As bollsas de estággio são passííveis de tributação em sede
s
de IRS e sujeitas a contribuiçõees
para a Segurança Social (Taxa Social Únicaa – TSU), noss termos doss respetivos normativos e
proced
dimentos.

8.3.3

mento desta
Quand
do o IEFP dettete, em sedde de acomp
panhamento,, o incumprim
as obrigações,
reporttará tal facto
o às entidadees competentes.

8.3.4

Para efeitos
e
de cu
umprimentoo da obrigaçãão contributtiva, consideera‐se base de incidênciia
todas as prestações auferidass pelos estaggiários, independentemeente de sere
em objeto de
d
compaarticipação pública,
p
noss exatos termos em que o sejam ppara a gene
eralidade do
os
trabalhadores porr conta de ooutrem, con
nforme o disposto no aart.º 44.º e seguintes do
d
Código
o dos Regime
es Contributtivos.

8.4

Limites de financiam
mento dos c ustos elegívveis
A notificcação às enttidades prom
motoras da decisão
d
de ap
provação da s candidaturras discrimin
na
os valorres aprovado
os por rubricca de custos, tendo em co
onta a naturreza dos custtos enunciad
da
no pontto 8, a saber:
1. ENCARGOS COM ESTAGIÁR
RIOS
1.1 Bolsa de Estágio
1.2 Subsídio de alimentaçãão
1.3 Seguro
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Toda e qualquer
q
alte
eração à esttrutura de custos
c
aprovvada deve seer objeto de
e autorizaçãão
prévia do
o IEFP, IP.

9. COMPARTTICIPAÇÃO DO
D IEFP
9.1
9.1.1

Bolsa de
e estágio
A bolssa de estágio
o é comparticcipada pelo IEFP, IP, nas seguintes prroporções, de acordo com
m
a natu
ureza jurídica
a e a dimensãão das entidades promotoras:
a) Para pessoa
as coletivas dde direito privado sem fins lucrativoos, pessoas singulares ou
o
coletivas de
e direito privvado com fins lucrativos que empregguem até 9 trrabalhadores,
em 75% doss montantes definidos naa estrutura de
d custos 1.11. prevista no
o ponto 8.4;
b) Para pessoa
as singularess ou pessoass coletivas de
d direito prrivado com fins
f lucrativo
os
que empregguem de 10 até 250 trab
balhadores, em 65% doss montantess definidos na
n
estrutura de
e custos 1.1. prevista no ponto 8.4;
c) Para pessoa
as singularess ou pessoass coletivas de direito priivado, com fins
f lucrativo
os
que empregguem mais dde 250 trabalhadores, em
e 40% doss montantes definidos na
n
estrutura de
e custos 1.1. prevista no ponto 8.4.

9.1.2

p
do disposto noo ponto 9.1.1, quando tenha sido reconhecido à entidad
de
Sem prejuízo
promo
otora o esta
atuto de inteeresse estraatégico, inde
ependentem ente da sua
a dimensão e
natureeza jurídica, a comparticiipação do IEFP, I.P nas bo
olsas de estáágio é de 90%
%.

9.1.3

Após apuramento
a
do montantte aprovado de bolsa de estágio a coomparticipar pelo IEFP, IP
P,
de aco
ordo com o referido
r
no pponto 9.1.1 e 9.1.2, o me
esmo é majoorado em 10%
%, no caso de
d
o estagiário ser pe
essoa com deeficiência e/o
ou incapacidade.

9.1.4

Nas sittuações em que os dese mpregados integrem fam
mília monop arental ou cujos cônjugees
ou pesssoas com quem vivam uum união de
e facto se encontrem igu almente dessempregados,
a comparticipação
o financeira ddo IEFP na bo
olsa de estág
gio é sempree de 100%.

9.2

Subsídio
o de alimenttação e seguuro
Durantee o período de estágio profissional, o financiam
mento públicco do IEFP, IP nas outraas
despesaas é o seguinte:
a) Subsídio de alimentaçãoo ‐ até ao vallor do monta
ante fixado ppara os traba
alhadores qu
ue
exercem fun
nções públic as, nos term
mos previstoss na rubrica 11.2 da estruttura de custo
os
indicada no ponto 8.4;
b) Seguro ‐ Atté ao valor correspond
dente a 3% do valor tootal da bolssa de estágiio
atribuída ao
o nível de qqualificação 4 do QNQ, correspondeente a 1,3 vezes o IAS, e
reportada ao
a período m
máximo de 9 meses de duração do estágio, sem
m prejuízo do
d
disposto na alínea a) doo ponto 5.4.1
1, nos termoss previstos n a rubrica 1.3
3 da estruturra
de custos indicada no poonto 8.4.

Pro
ograma Estágio
os Profissionais l Regulamentto Específico

Página 23
3 de 80

100. PROCESSA
AMENTO DO
O APOIO
100.1 Procediimentos gera
ais
100.1.1 O paggamento doss apoios repporta‐se à to
otalidade do período dee realização dos estágios,
indepeendentemen
nte dos ano s civis que abranjam. Assim,
A
as enntidades promotoras têm
m
direito
o, por cada processo
p
aproovado:
a) A um adiantamento, corresponde
ente a 40%
% do total ddo apoio aprovado e a
comparticip
par pelo IEFP , IP;
olso de valorr até 45% do
o total do ap
poio aprovaddo e a comparticipar pello
b) Um reembo
IEFP, I.P, a pedido da entidade prromotora e mediante ccomprovação
o de despessa
realizada e paga
p
pela enntidade, relattivamente à componentee imputável ao IEFP, IP;
á ao encerrramento de contas e ao
a
c) Após a conclusão doss estágios proceder‐se‐á
respetivo pa
agamento doo remanesce
ente, se a ele
e houver lugaar.
100.1.2 Para efeitos
e
de pa
agamento ddos apoios, e no caso de
e as entidaddes não tere
em concedid
do
autorização para consulta oon‐line da situação
s
reg
gularizada pperante a administraçã
a
ão
tributáária e segurrança social e as certidõ
ões apresentadas tenhaam entretanto caducado
o,
devem
m as entidade
es apresentaar novas certtidões.
100.1.3 Todoss os documen
ntos comproovativos das despesas rea
alizadas e paagas (incluindo cópias do
os
que são
s
entregues no IEFPP, IP quando solicitadas por este)), incluindo recibos do
os
montaantes pagos aos estagiáários nos terrmos legalm
mente exigidoos, ou comp
provativo daas
transferências ban
ncárias ou d o pagamentto em chequ
ue das despeesas, devem encontrar‐sse
dispon
níveis no processo conntabilístico, para análisse em sedee de eventu
ual visita de
d
acomp
panhamento
o ou sempree que os serviços comp
petentes do IEFP, IP solicitem a su
ua
apreseentação.
100.1.4 O IEFP, IP avalia
a a elegibiliddade e con
nformidade dos montanntes apresentados pelaas
entidaades promottoras, podenndo reavaliarr o financiam
mento aprovvado, nomea
adamente em
m
sede de
d pedido de
d reembolsoo ou de enccerramento de contas ddo pedido, em
e função de
d
indicadores de exe
ecução.
100.1.5 Em seede de encerramento dee contas dass candidaturas, os apoioos financeiro
os concedido
os
podem
m exceder, por rubrica e//ou em term
mos globais, os
o montantees máximos aprovados
a
em
m
sede de candidattura, mediannte decisão expressa do IEFP, IP, sob pedido da entidad
de
promo
otora, devida
amente funddamentado e documenttado, e desdde que sejam
m respeitadaas
todas as normas aplicáveis
a
em
m matéria de
e custos elegíveis e finan ciamento no
os termos do
os
pontos 7, 8 e 9 do presente re gulamento.
100.1.6 O proccesso pode ser
s revisto, nnomeadamente com fundamento em
m auditoria contabilístico
c
o‐
financceira, no pra
azo de 3 anoos após o encerrament
e
o do POPH, e no mínim
mo até 31 de
d
dezem
mbro de 2020
0.
100.1.7 O prazo definido no númeroo anterior, nos casos em
m que o funndamento para a revisãão
constituir uma inffração penaal, é o fixado para a prrescrição do respetivo procediment
p
to
crimin
nal.
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100.2 Procediimentos para
a o pagamennto do adian
ntamento
Para a perceção
p
do
o adiantamennto, referente ao total do
d apoio aprrovado e a comparticipa
c
ar
pelo IEFFP, I. P, as entidades prom
motoras devvem:
a) Devolver ao
o IEFP, IP o TTermo de Aceitação da Decisão
D
de A provação, ca
aso ainda nãão
tenha sido remetido;
r
b) Informar o IEFP, IP, do início efetivo do primeirro estágio, aatravés do envio de cópiia
do respetivo
o contrato dee estágio;
mprovativo ddo NIB;
c) Enviar o com
a da apólice dde seguro de
e acidentes de
d trabalho dde cada estagiário.
d) Enviar cópia
100.3 Procediimentos para
a o pagamennto do reem
mbolso
100.3.1 Aquan
ndo do pedid
do do reemb olso as entid
dades promo
otoras ficam obrigadas a apresentar:
a) O Relatório de Acompannhamento e Avaliação do
o Estagiário ((anexo 10);
natários (anexo 11);
b) Os mapas de assiduidadde dos destin
evendo apressentar uma por cada an
no civil e com
m
c) A Listagem das Despesaas Pagas, de
mulados parra o período a que se reportam (anexxo 12).
valores acum
100.3.2 Os do
ocumentos referidos
r
noo ponto ante
erior são ap
presentados através dos formulário
os
dispon
níveis para o efeito na Árrea Pessoal da
d Entidade, no Portal doo NETEMPRE
EGO.
100.3.3 Para submeter
s
os documentoss, necessário
os para efetu
uar o pedidoo de reembollso através da
d
sua árrea pessoal, deve
d
realizarr os seguinte
es procedime
entos:
a) Após o preenchimento dos docum
mentos necesssários para o pedido de reembolso
o,
deve anexá‐los ao proccesso na área pessoal no
o NetEmpreggo, desde que o referid
do
processo se
e encontre nno Estado ‘C
Contratualiza
ado’, devenddo para o effeito seguir o
seguinte percurso, para cada docum
mento que prretenda anexxar:
onar a oppção 'CANDIDATURAS
• Acio
cand
didaturas e pprocessos ';

ELETRÓNI CAS

–

onsultar/gerrir
Co

• Sele
ecionar no ccampo “Ação a executa
ar” a opçãoo “Anexar Documentos à
Candidatura”, ppodendo ain
nda restring
gir a sua peesquisa identificando os
o
dados do proceesso (Medid
da, ID Cand
didatura, ID Processo, N.º
N Processo
o,
Esta
ado e/ou D
Data de can
ndidatura), e acionanddo de seguida o botãão
‘Pessquisar’;
• Acio
onar, na list a de processsos apresen
ntados, paraa o processo
o para o quaal
dese
eja anexar ddocumentos, a seta que
e consta da última colu
una da tabella
(‘Do
ocumentos’);;
• Acio
onar o botãão 'Novo Documento',
D
o'
escolher o 'Tipo de Documento
prettendido, acioonar o botão
o 'Procurar' para selecioonar o ficheirro relativo ao
a
documento em questão, previamente digitalizado em formato
o *.pdf, *, e,
e
para
a finalizar, accionar o botãão 'Submeter'.
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b) Após anexar os documeentos ao processo a entidade deve nna opção 'CA
ANDIDATURA
AS
ELETRÓNICA
AS – Consu ltar/gerir caandidaturas e processoss”, seleciona
ar no camp
po
“Ação a Executar”, a opçção “Pedido de reembolsso”.
De seguida
a ser‐lhe‐á apresentadaa a lista de todas ass candidaturras/processo
os
apresentado
os, estandoo disponível na coluna “Pedido dde Reembolsso”, para os
o
processos que
q se encoontrem no Estado
E
“Contratualizado””, a opção para solicitaar
reembolso, que deve aacionar para cada proce
esso para o qual preten
nda efetuar o
pedido de re
eembolso.
100.3.4 Se no prazo de 90 dias, conttado a partir da data de
e aceitação da decisão do termo de
d
aceitação, a entid
dade não ccomprovar o início de todos os esstágios, o financiamentto
aprovaado é reavaliado e o reem
mbolso é efe
etuado com base no totaal do apoio aprovado parra
os estágios efetiva
amente iniciaados.
100.4 Procediimentos para
a o pedido dde encerramento de contas
100.4.1 Todoss os elementos exigíveiss ao encerraamento de contas das candidatura
as aos apoio
os
previstos no prese
ente regulam
mento, devem
m ser aprese
entados no pprazo de 15 dias a contaar
da datta de conclussão do projeeto de estágio
o, nomeadam
mente:
a) Relatório de
e Acompanhaamento e Avvaliação do Estagiário
E
(annexo 10);
aliação do Esstágio, elabo
orada pelo esstagiário (An exo 13);
b) Ficha de Ava
ertificado coomprovativo da frequênccia do estágiio, emitido pela
p
entidad
de
c) Cópia do Ce
promotora (Anexo
(
4);
d) Mapas de Assiduidade
A
m
dos destinatários e a Listagem daas Despesass Pagas (com

valores acum
mulados parra a totalidad
de do estágio
o), respetivam
mente, anexxos 11 e 12.
100.4.2 Os do
ocumentos referidos
r
noo ponto ante
erior são ap
presentados através dos formulário
os
dispon
níveis para o efeito na Árrea Pessoal da
d Entidade, no Portal doo NETEMPRE
EGO.
100.4.3 Para submeter
s
oss documentoos, necessárrios para efe
etuar o ped ido de ence
erramento de
d
contass através da sua área peessoal, a entidade promo
otora deve rrealizar os prrocedimento
os
descritos no pon
nto 10.3.3, desde que o referido
o processo se encontre no Estad
do
‘Execu
utado’.
100.4.4 Após anexar os documentos
d
s ao processso a entidade deve naa opção 'CA
ANDIDATURA
AS
ELETRÓNICAS – Consultar/gerrir candidatu
uras e proce
essos”, seleccionar no campo “Ação a
Executtar”, a opção
o “Pedido dee encerramen
nto de conta
as”.
s,
100.4.5 De segguida ser‐lhe
e‐á apresent ada a lista de todas as candidaturas//processos apresentado
a
estand
do disponíve
el na coluna ““Pedido de Encerrament
E
tos de Contaas”, para os processos
p
qu
ue
se enccontrem no Estado
E
“Execcutado”, a op
pção para so
olicitar o enccerramento de
d contas/do
os
projettos, que deve acionar paara cada pro
ocesso para o qual preteenda efetuarr o pedido de
d
encerrramentos de
e contas/ do projeto.
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100.4.6 No deecurso do encerramentoo de contass, e caso ha
aja lugar a ddevolução de
d montantees
recebiidos, após a notificação do Centro de
d Emprego ou Serviço dde Emprego do Centro de
d
Empreego e Form
mação Profi ssional, pod
de anexar ao processso na área pessoal do
d
NetEm
mprego, o do
ocumento coomprovativo da transferê
ência bancárria, devendo para o efeitto
efetuaar os procediimentos desccritos no pon
nto 10.3.3.

111. INCUMPR
RIMENTO
a) O incum
mprimento das
d obrigaçõ es relativas aos apoios financeiros
f
cconcedidos no
n âmbito do
d
presentte regulamento, e sem prejuízo de
e participaçã
ão criminal por crime de
d fraude na
n
obtençãão de subsíd
dio de natu reza públicaa, implica a imediata ceessação da atribuição de
d
todos os apoios previstos nno presente
e regulamen
nto e a reestituição do
d montantte
correspondente aoss apoios entrretanto recebidos.
o for parcial, há lugar à re
estituição prroporcional ddos apoios re
ecebidos.
b) Se o inccumprimento
c) A restittuição deve ser feita noo prazo de 60 dias con
nsecutivos a contar da notificação à
respetivva entidade promotora,
p
ffindo o qual são devidos juros de moora à taxa leggal.
d) As entidades prom
motoras ficam
m impedidaas, durante dois anos, a contar da notificaçãão
referidaa no ponto anterior, d e beneficiarr de qualqu
uer apoio doo Estado co
om a mesm
ma
naturezza e finalidad
de.
e) Compette ao IEFP, IP apreciar e determin
nar as causa
as do incum
mprimento e proceder à
revogaçção dos apoios concediddos ou autorrizar a restittuição propoorcional dos mesmos, em
m
caso de incumprime
ento parcial ddo projeto.
111.1 Redução do Financiiamento
A reduçção do financiamento aaprovado àss entidades promotorass pode ter lugar
l
quand
do
verificad
dos, entre ou
utros, os segguintes fundaamentos:
a) Não justifica
ação da desppesa em face
e do princípio da econom
mia, eficiência e eficácia e
do princípio
o da relação ccusto/benefíício;
ermos em quue foi aprovvada, ou nãão
b) Não execuçção integral da candidattura, nos te
cumprimentto integral d os seus obje
etivos;
mento dos requisitos ddos projetoss de estágio
o,
c) Verificação posterior dde incumprim
definidos po
or força da ddecisão de ap
provação da candidatura;;
p
dos
d) Verificação posterior de ineleggibilidade parcial
nomeadame
ente quanto à sua duração e destinatários;

o,
projetos de estágio

e;
e) Não cumprimento do deefinido relatiivamente a informação e publicidade
ão de custtos inelegíveis, nomeadamente qquanto à sua naturezaa,
f) Consideraçã
montantes máximos,
m
daata de realizaação e data de
d pagamentto, bem com
mo aos demais
limites de financiamentoo definidos e aprovados;;
m justificadoss através de fatura e reccibo ou outro documentto
g) Custos que não estejam
de quitação nos termos legalmente exigidos.
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111.2 Normalização de irrregularidadees e suspensão dos pagamentos
111.2.1 Há luggar à suspensão dos paggamentos às entidades promotoras,
p
quando fore
em detetadaas
as segguintes situaçções:
a) Deficiência grave
g
do proocesso contaabilístico ou técnico;
t
o IEFP, IP de elementtos por estte
b) Não envio dentro do prazo estipulado pelo
solicitados, salvo apreseentação de motivo
m
justificativo que ppelo IEFP, IP seja
s aceite;
c) Existência de dívidas a eestagiários;
ncia de situaação não reggularizada pe
erante a adm
ministração tributária, de
d
d) Superveniên
restituições no âmbito dos financiaamentos do FSE ou de ooutros fundos públicos e
contribuiçõe
es para a Segurança Social, inco
orrendo a entidade promotora na
n
obrigação de restituirr os montaantes recebidos se forr negado o acordo de
d
regularizaçã
ão;
omprovação da situação
o contributivva perante as finanças e segurançça
e) Falta de co
social;
o fixado na aalínea g) do ponto 3.4 do
d
f) Não comunicar por escrrito ao IEFP, IP, no prazo
a mudançaas de domicílio, ou qu
ualquer outtro tipo de alteração à
anexo 1, as
candidatura
a inicialment e apresentad
da;
d indícios ggraves de iliccitude crimin
nal, envolvenndo a utiliza
ação indevid
da
g) Existência de
dos apoios concedidos
c
oou o desvirtu
uamento da candidatura;;
ue
h) Ocorrência, durante a execução dos projettos de estáágio, de siituações qu
determinem
m a obrigatorriedade da apresentação
a
o de garantiaa bancária, nos
n termos do
d
ponto 2 do anexo
a
1 do ppresente reggulamento, até à sua apreesentação.
111.2.2 As sittuações indiicadas no pponto 11.2.1 que sejam
m detetadass devem se
er objeto de
d
regulaarização e/ou de envio dos eleme
entos e informações aoo IEFP, IP por parte daas
entidaades promottoras, no praazo que for fixado
f
pelo IEFP,
I
IP, quee não pode ser
s superior a
90 diaas contados da data da respetiva no
otificação ou
u solicitaçãoo, nos casos referidos naas
alíneas g) e h) e no
o máximo dee 60 dias para os casos re
eferidos nas restantes alííneas.
111.2.3 Findoss os prazos referidos
r
no ponto anterior, e persisstindo a situuação de irre
egularidade, a
decisãão de aprova
ação da canddidatura seráá revogada, originando a consequente restituiçãão
dos ap
poios recebid
dos.
111.2.4 No casso das alínea
as g) e h) doo ponto 11.2.1, a suspensão de pagaamentos man
ntém‐se até à
apreseentação da respetiva garrantia bancárria.
111.3 Revogação da decissão
A revoggação da deccisão de aprrovação da candidatura
c
das entidad es promotoras tem lugaar
quando
o verificados os seguintess fundamentos:
a) Persistência
a das situaçõões identificaadas nas alín
neas a) a f), do ponto 11.2.1, findo o
prazo fixado
o pelo IEFP, IP para a su
ua regulariza
ação e para o envio doss elementos e
informaçõess necessárioss;
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b) Apresentaçã
ão de elemeentos incomp
pletos ou dessconformes relativos às candidaturas,
salvo aprese
entação de m
motivo justifiicativo que pelo
p IEFP, IP sseja aceite;
evistos na ccandidatura,, nos termo
os
c) Não conseccução dos oobjetivos esssenciais pre
constantes da
d decisão dde aprovação
o e respetivo termo de acceitação;
arações, nom
meadamente sobre o iníccio do projetto de estágio
o para efeito
os
d) Falsas decla
de perceção
o efetiva do adiantamen
nto ou sobre
e os custos inncorridos qu
ue afetem, de
d
modo substantivo, a jusstificação doss apoios rece
ebidos ou a rreceber;
nicação ou nnão aceitaçãão pelo IEFP
P, IP, das a lterações ao
os elemento
os
e) Não comun
determinantes da decissão de aprovvação, tais co
omo a reduçção significativa do nº de
d
estagiários, que ponhaam em caussa o mérito do projetoo ou a sua razoabilidad
de
financeira;
f) Apresentaçã
ão dos mesm
mos custos, incluindo a comparticipa
c
ação da parte
e da entidad
de
promotora, a mais do quue uma entid
dade financiadora;
g) Recusa de submissão ao acompanhamento, controlo ouu auditoria a que estãão
legalmente sujeitos;
ndo exigida;
h) Falta de aprresentação dde garantia bancária quan
i) Inexistência do processoo contabilístiico ou técnicco.
111.4 Restituiições
111.4.1 Têm lugar sempre que sse verifique
e que as entidades promotorass receberam
m
indeviidamente ou
u não justificaaram os apo
oios recebido
os.
111.4.2 Podem
m ser prom
movidas por iniciativa das
d entidade
es promotooras ou pelo
o IEFP, IP, e
efetuaadas atravéss de compennsação com montantes aprovados
a
e m sede de reembolso
r
o
ou
de saldo, no âmbitto dos difereentes apoios concedidos pelo IEFP, IPP.
111.4.3 Quand
do haja lugar à revogaçãão da decisãão de aprova
ação das canndidaturas, ou
o quando se
s
verifiq
que a desistência da ccandidatura por parte da entidadee promotora, deve estta
proceder à restituição dos moontantes rece
ebidos, no prazo de 60 ddias consecuttivos a contaar
da nottificação parra o efeito, a pós os quaiss são devidoss juros de moora cobradoss à taxa legall.
111.4.4 As resstituições podem ser faaseadas, até
é ao limite máximo dee 36 prestaçções mensais
sucesssivas, media
ante prestaçção de garantia bancária e autorizzação do IEFFP, IP, send
do
devido
os juros à taxa
t
legal q ue estiver em
e vigor à data do deeferimento do
d pedido de
d
restitu
uição faseada, a qual se mantém até
é ao integral pagamento da dívida. O IEFP, poderrá
em determinados
d
s casos, e mediante pedido
p
justificado apreesentado pe
ela entidadee,
dispen
nsar a aprese
entação dessse tipo de gaarantia.
111.4.5 Quand
do a restitu
uição for auutorizada no
os termos do ponto an terior, o incumprimentto
relativvo a uma pre
estação impoorta o vencim
mento imedia
ato de todass as restantes.
111.4.6 Semprre que as entidades
e
pr omotoras não cumpram
m a sua obrrigação de restituição
r
n
no
prazo estipulado, é a mesma rrealizada atrravés de execução fiscal,, nos termos da legislaçãão
aplicável.
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111.4.7 Em seede de exe
ecução fisca l, são subsidiariamente
e responsávveis pela restituição do
os
montaantes em dívida
d
os addministradorres, diretore
es, gerentess e outras pessoas qu
ue
exerceem, ainda que somentee de facto, funções
f
de administraçã
a
ão ou gestão de pessoaas
coletivvas e entes fiscalmente
f
eequiparados,, nos termoss previstos naa Lei Geral Tributária.

NHAMENTO, AVALIAÇÃO
O, CONTROLLO E APOIO TÉCNICO
T
122. ACOMPAN
Oss estágios reealizados ao abrigo do prresente regulamento pod
dem ser objeeto de acompanhamento
o,
avvaliação, con
ntrolo, audittoria ou de inspeção a efetuar pelo
o IEFP e pel as entidades nacionais e
co
omunitárias competentes
c
s, nos termoos definidos no
n ponto 5 do
d anexo 1.

ÕES FINAIS
133. DISPOSIÇÕ
Oss prazos prevvistos no pre
esente regulaamento conttam‐se por dias
d consecuttivos.
Naa contagem dos prazos não
n se conta o dia em que ocorre o evento a parttir do qual o prazo
co
omeça a conttar.
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ANEX
XO 1
OUTR
RAS REG
GRAS DEE FINANC
CIAMEN
NTO
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Outrass Regras de Financiamen
nto

1. R
Regiões NUTS II elegíveis
São paassíveis de coffinanciamentoo comunitário
1.1.
o, através do POPH
P
os projeetos cujo local de realização
o se situa
nas reegiões NUTS III do Norte, CCentro e Alentejo (estabe
elecida pelo D
Decreto‐Lei n.º 244/2002, de 5 de
Novem
mbro), a saberr:
a) ‐ NUTS Norte: Abrange todda a área de intervenção da Delegação RRegional do Norte
N
do IEFP,, IP e dos
r
respetivos
Ce
entros de Em
mprego ou Se
erviços de Em
mprego dos Centros de Emprego
E
e Formação
F
P
Profissional;
b) ‐ NUTS Centro
o: Abrange tooda a área de intervenção da
d Delegação regional do Centro
C
de Emprego ou
S
Serviço
de Em
mprego do Ceentro de Emprego e Form
mação Profisssional do IEFP
P, IP e dos reespetivos
C
Centros
de Emprego ou SServiços de Em
mprego dos Centros
C
de Em
mprego e Formação Profissional e
a
ainda
os seguintes concelhhos, pertencen
ntes à área de
e intervenção da Delegação
o Regional dee Lisboa e
V do Tejo: Abrantes, Alccanena, Alcobaça, Alenquerr, Arruda dos Vinhos, Bomb
Vale
barral, Cadavaal, Caldas
d Rainha, Constância,
da
C
EEntroncamento, Ferreira do
d Zêzere, Lo
Lourinhã, Nazzaré, Óbidos, Ourém,
P
Peniche,
Sard
doal, Sobral dde Monte Aggraço, Tomar,, Torres Novaas, Torres Ve
edras e Vila Nova da
B
Barquinha.
c) ‐ NUTS Alente
ejo: Abrange ttoda a área de
e intervenção da Delegaçãoo Regional do
o Alentejo do IEFP, IP e
d respetivo
dos
os Centros de Emprego ou
u Serviços de Emprego doss Centros de Emprego e Formação
F
P
Profissional
e ainda os seeguintes concelhos, perte
encentes à árrea de intervvenção da Delegação
D
R
Regional
de Lisboa
L
e Valee do Tejo: Alm
meirim, Alpiarça, Azambujja, Benavente
e, Cartaxo, Ch
hamusca,
C
Coruche,
Gole
egã, Rio Maiorr, Salvaterra de
d Magos e Sa
antarém.
1.22.

oios previstos são concediddos pelo IEFP,, IP nos termo
os do dispostoo na Portaria n.º 92/2011, de 28 de
Os apo
fevereiro, com as allterações introoduzidas pelaas Portarias n..º 309/2012, dde 9 de outub
bro e n.º 3‐B//2013, de
4 de jaaneiro.

1.33.

e no presente regulamento, no ââmbito do quaal se aplicam as
a normas ineerentes ao reggime geral de apoios a
der pelo FSE com as neccessárias adap
ptações, inde
ependentemeente dos projjetos se situaarem em
conced
regiões objeto de co
ofinanciamentto.

1.4.

Nos casos em que as candidaturaas sejam apresentadas em regiões que nnão são objeto
o de cofinanciamento,
mbos no rosto
o de toda
as obriigações relativvas às normass de informaçção e publicidade e de apossição de carim
a docu
umentação ine
erente aos proojetos de candidatura, devvem apenas reeferenciar o financiamento
o do IEFP,
IP.

2. In
nibição do dirreito de acessso aos apoios
2.1.

As enttidades prom
motoras que ttenham sido condenadas em processoo crime, por factos que envolvam
e
dispon
nibilidades financeiras dos fundos estruturais, ficam inibidas do ddireito de ace
esso ao financciamento
público
o no âmbito do
d presente rregulamento por um perío
odo de 2 anoss, contados a partir do transito em
julgado
o da decisão condenatóriaa, salvo se, da
d pena apliccada no âmb ito desse pro
ocesso, resulttar prazo
superio
or, caso em que se aplica eeste último.

2.22.

motoras contraa quem tenh
ha sido deduzzida acusaçãoo em processso crime pelo
os factos
As enttidades prom
referid
dos no ponto
o anterior, ouu em relação
o às quais ten
nha sido feitaa participação criminal po
or factos
apurad
dos em proce
essos de contrrolo ou auditoria, apenas podem ter accesso a apoio
os financeiros públicos
previsttos no presente regulameento, desde que apresenttem garantiaa bancária po
or cada pagamento a
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efetuar, independen
ntemente da ccandidatura a que se reporrta, válida atéé à aprovação do saldo finall ou até à
restituição dos apoios recebidos, se a ela houvver lugar.
2.33.

As entidades promo
otoras que reccusarem a sub
bmissão ao co
ontrolo só poddem aceder aos apoios preevistos no
presen
nte regulamen
nto, dentro doos dois anos subsequentess à decisão dee revogação proferida
p
pelo
o IEFP, IP
com fundamento naquele
n
factoo, mediante a apresentaçã
ão de garanttia bancária a prestar noss termos
a
previsttos no ponto anterior.

2.44.

As garaantias bancárias prestadas por força do disposto nos pontos anteriiores podem ser
s objeto de redução,
em sed
de de execuçção das mesm
mas, até ao vaalor que for apurado
a
no ssaldo final, co
omo sendo o devido a
título de
d restituição
o e liberadas, ou por restittuição dos mo
ontantes em ccausa, ou na sequência dee ação de
contro
olo que conclu
ua pela inexisstência de situações de na
atureza idêntiica ou semelh
hante às referridas nos
pontoss 2.2 e 2.3.

2.55.

As enttidades promotoras que ttenham sido condenadas em processo crime ou co
ontraordenaciional por
violaçãão de legislaçã
ão de trabalhoo de menoress e discriminaçção no trabalhho e emprego
o, nomeadamente, em
função
o do sexo, da deficiência e dda existência de risco agravado de saúdde, encontram
m‐se inibidas de
d aceder
aos ap
poios previsto
os no presentte regulamen
nto, pelo prazzo de 2 anoss, salvo se, da sanção aplicada no
âmbito
o desse processo resultar o prazo superior, caso em que se aplica eeste último.

2.66.

As enttidades benefficiárias em rrelação às quais tenha sido feita, nos ttermos do po
onto 2.2, parrticipação
criminal podem, na
a pendência ddo processo e na ausência
a de deduçãoo de acusação
o em processso crime,
solicitaar, em candidaturas divers as daquela on
nde foram ap
purados os facctos que origiinaram a partticipação,
um paagamento an
nual de reem
mbolso, desde que precedido de açãão de contro
olo que concclua pela
inexisttência de situa
ações de irreggularidade.

2.77.

O pagaamento referido no númerro anterior é efetuado
e
com dispensa de prestação da respetiva garrantia, ou
com lib
beração da ga
arantia anterioormente presttada, deduzindo ‐se qualquuer quantia já recebida.

E
PR
ROMOTORASS
3. DEEVERES DAS ENTIDADES
3.1. Proce
esso contabilíístico
As en
ntidades prom
motoras ficam obrigadas a:
a) Dispor de contab
bilidade organnizada, segund
do as normas legais que neessa matéria lh
hes sejam aplicáveis;
b) Dispor de um sistema que peermita a indivvidualização dos
d custos asssociados à ca
andidatura, de acordo
com
m a estrutura de custos apl icável;
c) No caso de cu
ustos comunss, identificar,, para cada processo, a chave de imputação e os seus
preessupostos;
d) Orgganizar o arqu
uivo de formaa a garantir o acesso célerre aos originaais dos docum
mentos de sup
porte dos
lançamentos, bem como aaos extratos bancários de
d comprovaação dos pagamentos feeitos por
transferência bancária ou porr cheque;
e) Reggistar a mençã
ão ao financiaamento nos do
ocumentos orriginais, nos teermos previstos no ponto 3.2;
3
f) No caso das entidades
e
quee tenham a contabilidad
de organizadaa de acordo
o com o Sisttema de
Normalização Co
ontabilística ((SNC) aplicáve
el, quando nã
ão conste doss documentoss originais a indicação
dass contas movimentadas naa contabilidad
de geral e a chave de impputação utilizzada, a entidaade deve
aprresentar, sempre que soliciitado, verbete
e produzido por
p software dde contabilida
ade adequado
o do qual
con
nstem essas re
eferências;
g) No caso das enttidades que ttenham a con
ntabilidade orrganizada de acordo com o SNC aplicávvel, estas
er à apreciaçção e validação por um técnico
t
oficiaal de contas (TOC) os pedidos de
devvem submete
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reeembolso e en
ncerramento de contas, devendo o TOC
T
atestar, no encerram
mento do prrojeto, a
reggularidade dass operações coontabilísticas;;
h) A aquisição
a
de bens
b
e serviçoos apenas po
ode ser justificcada através de fatura e recibo
r
ou doccumentos
equ
uivalentes fisccalmente aceittes;
i) As faturas, os recibos ou os doocumentos eq
quivalentes fisscalmente aceeites, bem como os docum
mentos de
sup
porte à imputa
ação de custoos comuns, devem identifica
ar claramentee o respetivo bem
b ou serviçço;
j) O pagamento
p
da
as despesas deeve fazer‐se obrigatoriame
o
nte por transfferência banccária ou por ch
heque;
k) Elaborar mensalmente listaggens das desp
pesas associa
adas à candiddatura e com
mprovadamente pagas
atraavés de docu
umento de quuitação nos te
ermos legalmente exigidoss, que devem
m constar do respetivo
r
dosssier;
l) Arq
quivar a resta
ante documeentação e correspondência
a com o IEF P, IP, inerentes ao financciamento
aprrovado.
3.2. Regissto do financiamento nos ooriginais dos documentos
d
comprovativo
c
os de despesa
a
3.2.1 Em todos os originais dos documentoss comprovativvos de despeesa, referente
es a projetos e ações
desenvolvidas com apoio d o IEFP, IP, de
eve existir sem
mpre o registto ao financia
amento conceedido por
este instituto, nos seguintess termos:
a)
Mençã
ão ao IEFP, IPP, indicando a sigla, designação da meedida e/ou prrograma e nú
úmero do
projetto;
b)
Indicação da rubricca, sub‐rubricaa e número de lançamentoo na contabilid
dade geral, beem como
Centro
o de Custos e número de lançamento
l
na
n contabilida de específica no caso de entidades
e
que disponham de contabilidade
e analítica;
c)
Valor total do docuumento, valor imputado e respetiva taxa (%) de imputação;
3.2.2. Q
Quando seja um projeto dessenvolvido nu
uma das áreass considerada s elegíveis no
o POPH, nos teermos do
ponto 1.1 do presente
p
anexxo, deve conter o registo dos itens meencionados no
o ponto 3.1 e ainda a
m
menção
ao POPH, “Eixo priooritário” e respetiva “Tipolo
ogia de Interveenção”, 5.2.
3.2.3. Para o efeito podem ser util izados os mod
delos de carim
mbos a seguir indicados:
a) Exemplo
o do modelo dde carimbo ap
plicável para um
u projeto dee estágio que não seja finan
nciado
pelo FSE
E através do PPOPH:
Financiado pelo IEFP, IP
Medida attiva__Program
ma Estágios Prrofissionais __
__
Número do
d Projeto____
____________
____________
______
Centro de
e Custos_________________
____________
______
Rubrica__
_________________ Sub Rub
brica________
______
N.º Lançamento na Conntabilidade Esspecífica_____
_____
N.º Lançamento na Conntabilidade Ge
eral_________
_____
Valor Tota
al do Docume nto________
____________
_______
Taxa (perccentagem) dee Imputação__
____________
______
Valor Imputado_______
____________
____________
_______

b) Exemplo
o do modeloo de carimbo aplicável para um projetto de estágio
o, financiado pelo FSE
através do POPH:
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PO Potenccial Humano
Eixo____5
5_______ Tipoologia de Intervenção_____
_5.2.___
Medida attiva IEFP, IP_ PPrograma Estágios Profissio
onais
Número do
d Projeto____
____________
____________
______
Centro de
e Custos_________________
____________
______
Rubrica__
_________________ Sub Rub
brica________
______
N.º Lançamento na Conntabilidade Esspecífica_____
______
N.º Lançamento na Conntabilidade Ge
eral_________
______
Valor Tota
al do Docume nto________
____________
_______
Taxa (perccentagem) dee Imputação__
____________
_______
Valor Imputado_______
____________
____________
________
Número do Projeto: Núm
mero que foi attribuído pelo IEFP,
I
IP, à açã
ão/projeto;
Centro de Custos:
C
Código
o relativo ao ceentro de custo
os em que aqu
uela despesa ffoi imputada e que permitee
claramente identificá‐la e individualizáá‐la por ação/p
/projeto;
Rubrica/ Su
ubrubrica: Ru
ubrica/subrub rica a que reespeita a desspesa, de acoordo com a estrutura de rubricas
aplicável;
mento na Contabilidade
C
Específica: Número de lançamentoo na contabiilidade especcífica da
N.º Lançam
ação/projetto atribuído à despesa;
N.º Lançamento na Contabilidade Gerral: Número de
d lançamento
o na contabiliddade geral atrribuído à desp
pesa;
mento comproovativo de desspesa e que co
onstitui o
Valor Total do Documento: Montantee global reflettido no docum
custo efetiva
amente realizzado e pago;
Taxa (perceentagem) de Imputação: coorresponde em
m termos perccentuais ao m
montante global ou parcial do
d “Valor
Total do Doccumento” rela
ativo a determ
minada despessa que foi afetta ao projeto e objeto de fin
nanciamento;;
Valor Impu
utado: corressponde em ttermos numéricos ao montante globaal ou parciall do “Valor Total do
Documento”” relativo a de
eterminada deespesa, que fo
oi afeta ao pro
ojeto e objetoo de financiam
mento.
3.2.4. Saalienta‐se qu
ue a despesaa apresentadaa para comp
participação ffinanceira pú
ública no âmbito dos
Estágios Profissionais deve sser sempre su
uportada por documentaçã
d
ão que ateste a sua realizaçção e que
teenha sido pagga pela entidadde promotoraa.
3.3. Proce
esso técnico
3.3.1 A
As entidades promotoras ficam obriggadas a orga
anizar um pprocesso técn
nico de candidatura,
estruturado se
egundo as caaracterísticas próprias do projeto, ondde constem todos
t
os doccumentos
omprovativoss da execuçãão das difere
entes fases dos projetoss de estágio que são ob
bjeto da
co
caandidatura, podendo os meesmos ter sup
porte digital, o qual deve inncluir:
a) Documentos
D
comprovativvos em com
mo a entidad
de se enconntra regularm
mente consttituída e
d
devidamente
registada, noomeadamente
e documento de constituiçãão da entidad
de, Diário da República
R
c
com
publicaçã
ão do contratto de sociedade ou certidão de escrituraa do contrato
o e registo de todas as
a
alterações
occorridas no ppacto social e cartão de pessoa
p
coletivva ou da de
eclaração de início de
a
atividade
e cartão do NIF e do documentto de identificcação no casoo de pessoas singulares;
b) Cópias
C
da candidatura, appólice do segguro de acide
entes de trabbalho, notifica
ação pelo IEFFP, IP da
r
respetiva
deccisão de aproovação e correspondente termo de acceitação, eventuais aditam
mentos à
m
mesma
e dem
mais documeentação e correspondência com o IEF P, IP, inerentes ao financciamento
a
aprovado;
c) Identificação
I
dos orientadoores que inte
ervêm no está
ágio e evidênncia da contra
atualização qu
uando os
m
mesmos
não se
s encontrem
m vinculados à entidade promotora;
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d) IIdentificação dos estagiárioos, certificado
os de habilita
ação, informaçção sobre o respetivo
r
pro
ocesso de
s
seleção,
cópias dos resppetivos contrratos firmado
os e mapas de assiduid
dade dos esstagiários
d
devidamente
preenchidos//assinados pelos próprios;
e) Registos
R
do acompanhameento e da avaliação dos esttagiários, nom
meadamente relatórios
r
(inttercalar e
f
final)
de acom
mpanhamentoo e avaliação dos estagiário
os, elaboradoos pelos respe
etivos orientadores de
e
estágio,
fichass de avaliaçãoo final do estáágio elaborada
as pelos estaggiários e certifficados comprovativos
d frequência obtidos pelo s estagiários emitidos
de
e
pelas entidades p romotoras;
f) Atas
A
de reuniões ou outrras notícias da realização de acompanhhamento e avaliação
a
dos estágios
metodologiass e instrumentos utilizados;;
p
profissionais,
g) Originais
O
de to
oda a publiciddade e informação produzid
da para a divuulgação dos esstágios.
3.4. Outras obrigaçõess das Entidadees Promotora
as
As entidades pro
omotoras ficam
m, ainda, suje
eitas às seguin
ntes obrigaçõees:
a) Informar
I
o Ce
entro de Emprrego ou Serviçço de Emprego
o do Centro dde Emprego e Formação Pro
ofissional
e técnico
d área de rea
da
alização do esstágio, através de ofício, do
o local onde oos processos contabilístico
c
s encontram
se
m, quando oss mesmos se
e encontram em local divverso daquele onde deco
orrem os
e
estágios;
b) Sempre
S
que solicitado, aapresentar os
o originais dos
d
documenntos que inttegram os processos
p
c
contabilístico
e técnico, ouu fornecer cóp
pias dos mesm
mos, acompannhadas dos re
espetivos origginais, ao
I
IEFP,
IP e às entidades
e
quee por este sejaam credenciad
das, bem com
mo às demais autoridades nacionais
n
e comunitária
as competentees;
c) Manter
M
a todo
o o tempo devvidamente atualizada a org
ganização dos processos contabilístico e técnico;
d) Manter
M
à disp
posição do IEEFP, I. P, e daas demais enttidades comppetentes todos os documentos que
i
integram
os processos dee candidatura, contabilísticco e técnico, bem como conservar atéé 3 anos
c
contados
apó
ós o encerram
mento do POP
PH, cuja data será oportunaamente divulgada no sítio Internet
d IEFP, IP; e no mínimo atté dia 31 de dezembro
do
d
de 2020,
2
de acorrdo com o pre
evisto no artiggo 33º do
D
Decreto
Regu
ulamentar n.ºº 84‐A/2007, de 10 de dezembro,
d
coom a redação dada pelo Decreto
R
Regulamentar
r n.º 13/20088, de 18 de junho e pelo
o Decreto Reegulamentar n.º
n 4/2010, de
d 15 de
o
outubro;
e) Divulgar
D
convvenientementte a todos os
o estagiários o regime dee direitos e deveres que lhe são
a
atribuídos
e o financiamentto do FSE atraavés do POPH e IEFP, I. P;
f) Colocar
C
à disp
posição dos esstagiários o do
ossier respeita
ante à candidaatura e à decisão de aprovaação;
g) Comunicar
C
po
or escrito ao Centro de Emprego
E
ou Serviço de E mprego do Centro
C
de Em
mprego e
F
Formação
Pro
ofissional da área de reaalização do estágio as muudanças de domicílio
d
ou qualquer
a
alteração
à ca
andidatura iniccialmente aprrovada, no pra
azo de 10 diass contados da
a data da ocorrrência, a
q
qual
poderá ser
s objeto de alteração à decisão
d
de aprrovação e adiitamento ao termo
t
de aceiitação da
d
decisão
de aprovação;
h) Cumprir
C
escru
upulosamentee todas as normas do presente regulameento;
i) Fornecer
F
ao IEFP, IP todass as informações e elemen
ntos que sejaam solicitadoss, nos prazos por este
f
fixados,
nome
eadamente oss necessários ao acompanhamento e avvaliação da execução em cada
c
ano
c do Progra
civil
ama Estágios PProfissionais;
j) Assegurar
A
a realização
r
do estágio, que
e não deve se
er executado por entidade
e distinta da entidade
p
promotora,
i.e
e da entidadee que se candidatou ao prog
grama;
k) Assegurar
A
na íntegra a com
mparticipação
o exigida às en
ntidades prom
motoras nos termos
t
da leggislação e
d presente regulamento;
do
l) Apresentar
A
oss custos com oos estágios paara financiame
ento, apenas aao IEFP, IP.
4. Infformação e publicidade
p
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4.1

Das norm
mas e procediimentos de aacesso aos Fu
undos Estrutu
urais, decorreem um conju
unto de obriggações e
responsab
bilidades, con
nsagradas na legislação nacional e co
omunitária, noomeadamentte a publicitaação dos
incentivoss. Neste sentido, a publicittação dos apo
oios concedid
dos ao abrigoo dos fundos estruturais é também
uma obriggação das entidades promootoras dos apo
oios, pelo que as entidades são obrigada
as a cumprir as normas
de informaação e publiciidade a seguirr descritas.

4.2

As presen
ntes normas devem
d
ser addotadas em toda
t
a docum
mentação prodduzida, cartazes, eventos e outras
ações de informação.

4.3

Nos casos dos projetos cujo local de realização não se situe nass regiões NUTS
TS II referidas no ponto 1.3 é apenas
obrigatória a oposição dos
d seguintes símbolos:

4.4

e a obrigatorieedade da
Nos projettos cujo local de realizaçãoo se situa nas regiões descritas no pontoo 1.1, acresce
inclusão das insígnias nacional e da U
UE, do Fundo Social Europe
eu, do QREN e do POPH, attravés da apossição dos
símbolos, insígnias, logó
ótipos e siglass e/ou designaações/lemas, nos termos inndicados nas seguintes
s
alíneeas:
a) Símbolo e siggla ou designa
ação do IEFP, IP:
Quando se
s trate de doocumentação previamente fornecida pello IEFP, IP em
m suporte elettrónico, a
partir do qual seja ppermitida a sua reproduçã
ão pelos pottenciais utiliza
adores, esta situação
encontra‐‐se em princíppio salvaguard
dada.
Noutros documentos produzidos pela Entidade, estes devvem conter o símbolo e sigla ou
designaçã
ão do IEFP, IP,, o qual deve ser
s solicitado aos serviços ddeste instituto
o.
A título exxemplificativoo:

Ou

Nos casoss em que sejaa admitida a utilização de fo
otocópias de ddeterminada documentaçãão e/ou a
sua repro
odução pelos potenciais utiilizadores por outros meioss, é permissívvel, a título exxcecional,
o não cum
mprimento daas normas técnicas em matéria de cor.
b) Insígnia Nacioonal:
A publicitação dos inncentivos con
ncedidos ao abrigo dos ffundos estruturais e pelo
o Estado
Português é uma obriigação consaggrada na legisslação nacionnal e comunittária. Nesse sentido
s
a
documentação produzzida, deve obrigatoriamentte conter a innsígnia nacional, de acord
do com o
nº2 do artigo 34 do D
Decreto Regullamentar nº 84‐A/2007,
8
dee 10 de dezembro, com a redação
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dada pelo
o Decreto Reggulamentar n.º 13/2008, de 18 de junhoo e pelo Decrreto Regulamentar n.º
4/2010, de
d 15 de outubbro.

c)

Identificação do programa
a:

mentação prooduzida pela entidade pro
omotora a fim
m de identificar o projeto
o com o
Na docum
programa
a no âmbito do qual este é desenvolvido, bem ccomo para fa
acilitar aos potenciais
interessad
dos a obtennção de maais informaçõ
ões, deve seer identificad
do em local visível,
nomeadamente na prrimeira página ou na capa a designaçãão do progra
ama, designadamente
“Estágios Profissionais””
d) Logótipo e siggla do(s) proggrama(s) comunitário(s) ennvolvido(s):
A medida ativa em aprreço é cofinanciada apenas por um progrrama comunittário, o POPH..
O design da marca e o modo como o logótipo do
o POPH deve sser aplicado encontra‐se
e
disponível
em http:///www.poph.qqren.pt/uploaad/docs/informação/POPH__KIT_NORMA
AS.pdf.
Esta marcca pode ser uutilizada de diversas
d
formas, incluindo ou não o de
escritivo da siigla, com
assinatura
a e com o sím
mbolo, devend
do ser prefere
encialmente aaplicada sobre
e um fundo branco ou
sobre um
ma das cores oficiais, obed
decendo sempre as regrass relativas ao
o comportamento das
cores, as margens de ssegurança, as dimensões mínimas,
m
assim
m como o equ
uilíbrio hierárq
quico dos
3 logótipo
os (POPH, QREEN e UE).
A título de exemplo:

mas devem serr indicados no
os cantos
Os símbolos, insígnias,, logótipos, sigglas e/ou designações/lem
superior ou inferior, ddireito ou esq
querdo, de ca
ada documennto, adaptado
o consoante o caso, e
brigatória a suua aposição na primeira página ou capa.
apenas ob
Q
e) Insígnia e dessignação do QREN:
A insígnia
a e designaçãão do Quadrro de Referên
ncia Estratégiica Nacional devem obedecer aos
princípioss vigentes, noo Manual Grááfico do QREN
N, uma vez qque o cumprimento das normas aí
estabeleccidas fortalecee a marca e evita incorrer em
e erros indeesejados. Em caso de situações não
definidas neste Manuaal, é aconselháável contactarr o Observató rio do QREN. O supracitado
o Manual
de Norma
as Gráficas doo QREN constaa no site: www
w.qren.pt .
f)

Insígnia e dessignação da UE
U e do fundo estrutural ennvolvido
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A insígnia
a e designaçãão da UE e do
d fundo estrutural devem
m respeitar iggualmente ass normas
definidas,, obedecendoo aos princípio
os vigentes no Guia Gráficco do Emblem
ma Europeu, constante
c
dos sites (http://europpa.eu e http:///www.igfse.ptt).
o estrutural envolvido
e
devve encontrarr‐se obrigatoriamente
A designação da UE e do fundo
discrimina
adas por exttenso: “União
o Europeia” e “Fundo Soocial Europeu”, devendo o texto
encontrarr‐se escrito aoo lado ou por baixo da insíg
gnia e, alinhaddo à esquerda
a ou direita co
onsoante
a insígnia esteja inseridda no canto essquerdo ou diireito respetivvamente.
A título de exemplo:

UNIÃO
O EUROPEIA
Fundo
o Social Europ
peu

UNIÃO EURO
E
Fundo Sociaal Eu

g) Disposição a aplicar aos lo
ogotipos no âm
mbito do cofinnanciamento
o comunitário
Adiante, apresenta‐se
a
uma aplicação em formato
o de "barra dee assinaturas", de uma ação
o/projeto
apoiado pelo
p Fundo Soocial Europeu, através do Prrograma Operracional Poten
ncial Humano
o (POPH):

Os símbolos, insígnias,, logótipos, sigglas e/ou designações/lem
mas devem serr indicados no
os cantos
querdo, de ca
ada documennto, adaptado
o consoante o caso, e
superior ou inferior, ddireito ou esq
apenas ob
brigatória a suua aposição na primeira página ou capa.
ação dos logootipos deve se
er obrigatoria
amente respeeitada a ordem
m acima indiccada, em
Na utiliza
conformid
dade com o ‐guia informativo acerca desta matériia e que pod
de ser consultado em
http://ww
ww.igfse.pt.
5. AC
COMPANHAM
MENTO, AVALLIAÇÃO, CONTTROLO – EXIG
GÊNCIAS DO QREN
Q
5.1 O
Os estágios realizados
r
com recurso aaos apoios previstos
p
no presente reggulamento podem ser ob
bjeto de
acompanhameento, avaliaçã
ão, controlo e auditoria, compreenden
ndo as compponentes fina
anceira, contaabilística,
dministrativa,, quer nos loccais de realização dos
faactual e técnica, ou seja, a verificação física e financeira, quer ad
eestágios, ou ainda junto da
as entidades que detêm os
o originais do
os processos técnicos e co
ontabilísticos, através,
n
nomeadamentte, da realizaçção de visitas, tendo por ob
bjetivo garantiir o cumprimeento das norm
mas aplicáveis.
o pelo IEFP, IP e pelas entidades
e
naccionais e
5.2 O acompanhaamento, avaliação, contro lo e auditoriia é efetuado
no âmbito doo sistema de acompanham
comunitárias competentes
c
mento, controllo e auditoria
a do QREN, beem como
p
por outros orgganismos e entidades por esstas credenciaadas para o effeito.
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5.3 P
Para efeitos do previsto no
os pontos antteriores, as entidades prom
motoras ficam
m obrigadas a colocar à disposição
to
odos os docu
umentos factu
uais, técnicos e contabilístticos necessárrios ao acomppanhamento, avaliação, co
ontrolo e
auditoria dos estágios
e
financiados e a faccultar o acesso
o às suas insta
alações e aos llocais de realiização dos esttágios.
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ANEXO 2
“Tabela de Níveis de Qualificação”
PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
Portaria n.º 92/2011, de 28 de Fevereiro, com a redação que lhe foi dada pelas Portarias n.º
309/2012, de 9 de outubro e n.º 3‐B/2013, de 4 de janeiro
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Quadro Nacional de Qualificações
Níveis abrangidos pelo Programa

Nível

Qualificações

1

2.º ciclo do ensino básico .

2

3.º ciclo do ensino básico, obtido no ensino regular ou por percursos de
dupla certificação

3

Ensino secundário vocacionado para prosseguimento de estudos de nível
superior

4

Ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação ou ensino
secundário vocacionado para prosseguimento de estudos de nível
superior acrescido de estágio profissional — mínimo de seis meses.

5

Qualificação de nível pós –secundário não superior com créditos para o
prosseguimento de estudos de nível superior

6

Licenciatura

7

Mestrado

8

Doutoramento
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ANEXO 3
“Minuta de Contrato de Estágio”
PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
Portaria n.º 92/2011, de 28 de Fevereiro, com a redação que lhe foi dada pelas Portarias n.º
309/2012, de 9 de outubro e n.º 3‐B/2013, de 4 de janeiro

Programa Estágios Profissionais l Regulamento Específico

Página 44 de 80

PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE PROFISSIONAIS
Portaria n.º 92/2011, de 28 de Fevereiro, com a redação que lhe foi dada pelas Portarias n.º
309/2012, de 9 de outubro e n.º 3‐B/2013, de 4 de janeiro

MINUTA DE CONTRATO DE ESTÁGIO

Entre

, com sede em

, Concelho

, Distrito de

representado por

, como primeiro outorgante, e

identificação n.º

emitido por

em

/

, Contribuinte nº

,

, portador do documento de
/

, residente

, como

segundo outorgante, é ajustado o presente Contrato de Estágio, o qual se rege pelas seguintes
cláusulas:
CLÁUSULA 1ª
(Objeto do Contrato)
O primeiro outorgante compromete‐se a proporcionar ao segundo, no âmbito da Portaria n.º
92/2011, de 28 de Fevereiro, com a redação que lhe foi dada pelas Portarias n.º 309/2012, de
9 de outubro e n.º 3‐B/2013, de 4 de janeiro, que regulamenta o Programa de Estágios
Profissionais e nos termos do respetivo regulamento, um estágio profissional em contexto de
trabalho, necessário e adequado ao complemento da sua formação.
CLÁUSULA 2ª
(Local e Horário)
O estágio em território nacional tem lugar em

, Concelho de

, de acordo com o

regime da duração e horário de trabalho, descansos diário e semanal, feriados, faltas e
segurança e higiene e saúde no trabalho aplicável à generalidade dos trabalhadores da
entidade promotora.
CLÁUSULA 3ª
(Direitos do Estagiário)
O segundo outorgante tem direito a:

a) Receber do primeiro outorgante, durante o período de estágio, a título de bolsa de
estágio, a importância mensal de

;
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bb) (no caso de a entidaade pretendeer pagar um
m valor superrior ao fixaddo na Portarria n.º
92/2011, de 28 de fevereiro,
f
coom a redação que lhe foi dada peelas Portaria
as n.º
309/2012
2, de 9 de outubro e n.ºº 3‐B/2013, de 4 de jane
eiro, para a bolsa de esstágio,
deverá id
dentificar essse montante,, para além do valor da bolsa, que é da sua excclusiva
responsab
bilidade

)

cc) Receber do
d primeiro outorgante oo(s) douto(s)) ensinamentos e condiçõões adequad
das ao
estágio profissional na área de

;

dd) Beneficiar de um seeguro de aciidentes de trabalho
t
que o proteja contra riscos de
eventualiidades que
e possam ocorrer du
urante e por causa

das atividades

correspon
ndentes ao estágio
e
profisssional;

ee) Obter gratuitamentee do primei ro outorgannte, no final do estágioo, um certifficado
comprovaativo da freq
quência obtidda;

ff) Recusar a prestação de trabalho,, ainda que a título temp
porário, quee não se enquadre
nas ativid
dades relacio
onadas com o estágio pro
ofissional;

gg) Obter do primeiro ou
utorgante su bsídio de aliimentação de valor correespondente ao da
generalid
dade dos trab
balhadores ddo primeiro outorgante;
o
(No caso
o de ausência de atribuuição do sub
bsidio de allimentação por parte do
d 1.º
o
outorgante, e em altern
nativa à atriibuição do subsídio
s
fixad
do para os ttrabalhadorees em
rregime de fu
unções públicas, pode o estagiário optar
o
por reffeição na próópria entidade, se
eessa for a prática
p
para
a os respetivvos trabalha
adores, deve
endo a redaação da alín
nea f),
cconsoante a opção, ser uma das segguintes: f) Obter
O
do prim
meiro outorggante subsíd
dio de
aalimentação de valor corrrespondentte ao que é atribuído
a
aoss trabalhadoores em regim
me de
ffunções púb
blicas; ou f) Beneficiar dde refeição concedida pelo
p
primeirro outorgantte, de
aacordo com o que é a prática para a generalidade dos seus trrabalhadoress;)

hh) Que o primeiro
p
outtorgante resspeite e façça respeitar as condiçõees de segurança,
higiene e saúde no tra
abalho a quee estiver obrrigado nos te
ermos legais.
CCLÁUSULA 4ª
4
(Deveeres do Estaggiário)
São d
deveres do seegundo outo
organte:

aa) Comparecer com assiduidade e ppontualidadee no estágio profissionall, visando ad
dquirir
a formaçãão complementar adequuada e necessária que lhe
e for ministraada;

bb) Tratar com urbanidad
de o primeiroo outorgante
e e seus reprresentantes;
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cc) Guardar lealdade ao primeiro o utorgante, nomeadame
n
nte não tra nsmitindo para
p
o
os de fabricco de que tome
exterior informaçõess sobre equuipamentos e processo
mento por ocasião do est ágio;
conhecim
os e demaiss bens
dd) Utilizar coom cuidado e zelar pelaa boa conservação dos equipamento
e
que lhe sejam confiados para eefeitos de estágio
e
pelo primeiro ooutorgante e seus
representtantes;

ee) Suportar os custos de
d substituiçção ou reparração dos eq
quipamentoss e materiaiis que
utilizar no
o estágio, fornecidos pello primeiro outorgante
o
e seus repressentantes, se
empre
que os danos prod
duzidos resuultem de comportame
c
ento doloso ou gravem
mente
negligentte.
((No caso do estagiário se
er imigrante,, deverá ser acrescentad
a
a a seguinte cláusula)

ff) Apresentar título de permanênciia ou de ressidência válid
do ou de reccibo de marrcação
válido, para
p
renovação ou proorrogação, emitido
e
pelo
o Serviço dde Estrangeiros e
Fronteiras, no prazo de
d 8 dias úteeis, contadoss a partir do termo do peeríodo de validade
constantee no respetivvo documentto que habiliitou à celebrração deste ccontrato.

CCLÁUSULA 5ª
5
(Impostoos e Segurança Social)
1- N
No âmbito do
d presente
e Contrato dde Estágio, a relação jurídica estaabelecida en
ntre o
eestagiário e a entidade
e promotorra, é equiparada, exclu
usivamente para efeito
os de
segurança social, a trabalho por contaa de outrem.
2- A
As bolsas de estágio são passíveis dee tributação em sede de IRS e sujeitaas a contribu
uições
p
para a Seguraança Social (Taxa Social Ú
Única – TSU)), nos termos dos respettivos normattivos e
p
procedimento
os.
CCLÁUSULA 6ª
6
(Faltas)
1

A
As faltas são
o justificada
as e injustifficadas, de acordo com
m o regime aplicável para
p
a
ggeneralidade dos trabalha
adores da enntidade prom
motora.

2

O estagiário é excluído do
o programa nnas seguinte
es situações:
aa) Se o núm
mero de faltass injustificaddas atingir oss 5 dias conse
ecutivos ou iinterpoladoss;
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b
b) Se, com exceção da
a situação prevista na cláusula 8ªª, o númeroo total de faltas
u interpolado
os.
justificadas atingir os 15 dias conssecutivos ou
3

SSão descontaadas, no valo
or da bolsa dde estágio e no subsídio
o de alimenttação as seguintes
faaltas:
a) Ass faltas injusttificadas;
b) Ass faltas justiificadas por motivo de acidente, desde que o estagiário tenha
direito a qualq
quer compennsação pelo seguro
s
de accidentes de ttrabalho;
utras faltas justificadas,, nos mesm
mos termos em
e que tal aconteça para
p
a
c) Ou
geeneralidade dos
d trabalha dores da enttidade promotora.

4

P
Para efeitos de cálculo do valor a descontar na bolsa de
d estágio e no subsíd
dio de
alimentação, são utilizada
as as seguinttes fórmulas:
Mo
ontante total da Bolsa
X

N.º de dias de falta
as

X

N.º de dias de falta
as

30

Montan
nte Diário doo Subsídio de
e
Alimentaçção

5

O controlo da
d assiduidade dos estaagiários é effetuado atra
avés do pre enchimento, pela
eentidade pro
omotora, do
o mapa de assiduidade
e dos estag
giários que deve constar do
p
processo técn
nico
CCLÁUSULA 7ª
7
Susppensão do esstágio

1

A entidade prromotora po
ode suspendeer o estágio por motivo a ela relativoo, nomeadam
mente
p
por encerram
mento tempo
orário do est abelecimentto, durante um
u período nnão superiorr a um
m
mês, ou porr motivo re
elativo ao eestagiário, nomeadame
n
nte por mootivo de do
oença,
m
maternidade ou paternidade, durantee um período
o não superior a 6 mesess.
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2

A suspensão
o do estágio
o está depeendente da autorização
o do IEFP, IP, devendo ser
comunicada pela
p entidad
de promotor a a este insttituto, de forrma escrita, com indicaçção do
fu
undamento e da duração
o previsível, sempre que possível anttecipadamennte.

3

O IEFP, IP avalia
a
a legitimidade doo pedido de
e suspensão
o apresentaddo pela enttidade
p
promotora, devendo
d
com
municar a suaa decisão, à mesma, no prazo de cin co dias úteiss após
o pedido, teendo por prressuposto a garantia do
d cumprimento do Plaano Individu
ual de
EEstágio.

4

N
No dia imediato à cessaçção do impe dimento que
e levou à suspensão porr facto relatiivo ao
eestagiário, esste deve apre
esentar‐se naa entidade promotora
p
pa
ara retomar o estágio.

5

A eventual su
uspensão do
o estágio nãoo tem impliccações nos montantes
m
tootais a pagar, não
sendo devido
os o subsídio de alimentaação e a bolsa de estágio.

6

A suspensão do estágio não altera a ssua duração, apenas pode adiar a datta do seu terrmo.
CCLÁUSULA 8ª
8
Desisstência do Esstágio

1

O estagiário pode desistir do estágioo profissionaal, desde qu
ue notifique por escrito e por
carta registad
da com antecedência de 15 dias consecutivos, quer a entidaade quer o IE
EFP, IP
q
que aprovou a candidatura, devenddo para tal justificar
j
os motivos quue levaram a essa
d
desistência.

2

Q
Quando a desistência do
d estagiárioo não seja efetuada no
o prazo deffinido no nú
úmero
aanterior, salvvo motivo ate
endível, sejaa injustificadaa, ou quando
o os motivoss justificativo
os não
sejam atendívveis, o mesm
mo não podee ser indicado
o pelo IEFP, IP para preeencher nova oferta
o
d
de estágio, an
ntes de deco
orridos 12 meeses.

3

Q
Quando a deesistência do
o estagiário seja justificada, nomeadamente poor doença ou
o por
im
mpossibilidade, que lhe não seja impputável, que
e não permita o cumprim
mento do dissposto
n
no Plano Indiividual de Esstágio, o estaagiário pode ser indicado
o pelo IEFP, IP para pree
encher
o
outra oferta de
d estágio ad
dequada, a qqual terá a duração indicada no projeeto de estágiio.
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4

N
No decurso do estágio
o, a entidadde promotorra pode desistir do meesmo desde
e que
comunique ao estagiário e ao IEFP, IPP, por carta registada, com antecedênncia mínima de 15
d
dias consecuttivos, o respe
etivo motivoo.

5

O IEFP, IP deeve analisar os motivos expostos pela entidade
e. Caso conssidere os motivos
aaceitáveis, po
ode o estagiiário ser subbstituído dessde que não tenha decoorrido mais de
d um
m
mês de estággio e o plano
o de estágio inicialmente
e aprovado não seja possto em causa
a pela
substituição que
q venha a ser efetuadaa.
CCLÁUSULA 9ª
9
(Cessaação do Con
ntrato)

1.

O contrato pode
p
cessar por
p mútuo accordo escrito
o, por denún
ncia de qualqquer das parttes ou
p
por caducidaade.

2.

A cessação por
p mútuo accordo deve sser efetuadaa através de documento escrito e asssinado
p
por ambos os
o outorganttes, de form a expressa e inequívoca, no qual see menciona a data
d
de celebraçãão do acordo
o e do início dda sua produ
ução de efeittos.

3.

A denúncia por
p qualquer das partes tem que serr comunicada à outra, beem como ao
o IEFP,
II., por carta registada, com anteceddência mínim
ma de 15 dias consecutivvos, devendo
o dela
cconstar o (s)) respetivo (s) motivo (ss), sem preju
uízo da eventual responssabilidade ciivil ou
ccriminal a qu
ue houver luggar.

4.

O contrato cessa no te
ermo do prrazo, por im
mpossibilidad
de superven iente, absolluta e
d
definitiva do
o estagiário frequentar
f
o estágio ou da entidade promotora lho proporccionar,
b
bem como efeito
e
de falta
as nos seguinntes termos::
aa)

Se o núm
mero de falta
as injustificaddas atingir oss 5 dias conssecutivos ou interpolados;

b
b)

Se, com
m exceção da situação prevista na cláusula 7ª, o númerro total de faltas
justificad
das, atingir os
o 15 dias connsecutivos ou
o interpolad
dos.

5.

A cessação do
d contrato, prevista no número antterior, com exceção
e
da ssituação do termo
t
d
do prazo do
o estágio, deve ser com
municada ao
o IEFP, IP, pela
p
entidadde promotorra, no
m
máximo até ao dia segu
uinte ao iníccio da respettiva produçã
ão de efeitoss, mediante carta
rregistada.
CCLÁUSULA 10
0ª
(Duração)
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O preesente conttrato tem in
nício em

/

/

, terrminando em
m

/

/

.

e triplicadoo e assinado por ambos os
o outorganttes, destinan
ndo‐se
O preesente contrrato é feito em
o oriiginal, ao prrimeiro outo
organte, cóppia ao segun
ndo e cópia
a ao Institutto do Emprego e
Form
mação Profisssional, IP.
,

de

0
de 20

P
Primeiro
Outo
organte
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ANEXO 4
“Modelo de Certificado Comprovativo da Frequência Obtida pelo
Estagiário”
PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS

Portaria n.º 92/2011, de 28 de Fevereiro, com a redação que lhe foi dada pelas Portarias n.º
309/2012, de 9 de outubro e n.º 3‐B/2013, de 4 de janeiro
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MODELO DE CERTIFICADO COMPROVATIVO DA FREQUÊNCIA OBTIDA
PELO ESTAGIÁRIO
Entidade
(Designação da Entidade)

CERTIFICADO
DE FREQUÊNCIA DE ESTÁGIO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS
Portaria n.º

Certifica‐se que

(Nome do Estagiário), natural

(Local de Nascimento), nascido a

/

/

, portador do documento de identificação nº

/

/

concluiu, nesta Entidade, um Estágio Profissional, em contexto real de

trabalho,
/

na
/

Função/Área

de

que

, com a duração total de

seguinte aproveitamento:

decorreu
meses e

emitido por

de

/

, em

/

a

dias, tendo obtido o

(Indicar o Aproveitamento Obtido: Suficiente / Bom / Muito

Bom).
,
(local)

de
de
(data)

O Representante da Entidade,

(Assinatura e Carimbo)
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1. NÍV
VEL DE QUALIFIC
CAÇÃO DO EST
TAGIÁRIO, NO I NÍCIO DO ESTÁ
ÁGIO PROFISSIO
ONAL

2. CUM
MPRIMENTO DO PLANO INDIV
VIDUAL DE ESTTÁGIO

2.11 Descrição succinta das ativida
ades desenvolvvidas no decurso
o do estágio:

ngidos/conhecimentos da funçção/profissão adquiridos
a
(com
mpetências técnnico‐profissiona
ais e
2.22 Objetivos atin
sócio relacion
nais):

3. OBSSERVAÇÕES
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ANEXO 5
“Modelo de requerimento – Reconhecimento de interesse estratégico
para a economia nacional”
PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
Portaria n.º 92/2011, de 28 de Fevereiro, com a redação que lhe foi dada pelas Portarias n.º
309/2012, de 9 de outubro e n.º 3‐B/2013, de 4 de janeiro
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Modelo de requerimento – Reconhecimento de interesse estratégico para a
economia nacional
Exmo(a). Senhor(a)
Delegado(a) Regional
Do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP

Exmo(a). Senhor(a),

(nome da empresa), localizada em
(indicar o código), com

, com o NIPC

, com a CAE principal

(número de postos de trabalho) vem solicitar, ao abrigo

do artigo 15º‐A da Portaria n.º 92/2011, de 28 de fevereiro, alterada pelas Portarias n.º
309/2012, de 9 de outubro, e n.º 3‐B/2013, de 4 de janeiro o reconhecimento como de
interesse estratégico para a economia nacional, do projeto de investimento a realizar no
concelho de

(1), com criação previsível de

postos de trabalho.

Para o efeito, anexa:
Memória descritiva do projeto com a respetiva descrição sumária mas completa e
fundamentação do interesse estratégico para a economia nacional.
A Administração/Gerência (2)
(nome)
(data)
(1) Quando se trate de projeto a implementar em mais de um concelho, devem ser referidos quais
os concelhos envolvidos.
(2) Assinaturas reconhecidas na qualidade e com poderes para o ato.
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ANEXO 6
“Modelo de requerimento – Reconhecimento de interesse estratégico
para a economia regional”
PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
Portaria n.º 92/2011, de 28 de Fevereiro, com a redação que lhe foi dada pelas Portarias n.º
309/2012, de 9 de outubro e n.º 3‐B/2013, de 4 de janeiro
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Modelo de requerimento – Reconhecimento de interesse estratégico para a
economia da região
Exmo(a). Senhor(a)
Delegado(a) Regional
Do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP

Exmo(a). Senhor(a),

(nome da empresa), localizada em
, com o NIPC
, com a CAE principal
(indicar o código), com
(número de postos de trabalho) vem solicitar, ao abrigo do
artigo 15º‐A da Portaria n.º 92/2011, de 28 de fevereiro, alterada pela Portaria n.º 309/2012,
de 9 de outubro, e n.º 3‐B/2013, de 4 de janeiro, o reconhecimento como de interesse
estratégico para a economia da região, do projeto de investimento a realizar no concelho de
(1), com criação previsível de
postos de trabalho.

Para o efeito, anexa:
Memória descritiva do projeto com a respetiva descrição sumária mas completa e
fundamentação do interesse estratégico para a economia da região.
A Administração/Gerência (2)
(nome)
(data)

(1) Quando se trate de projeto a implementar em mais de um concelho, devem ser referidos quais
os concelhos envolvidos. Se os concelhos envolvidos pertencerem a diferentes Delegações
Regionais do IEFP, IP, devem ser apresentados, caso a entidade pretenda o reconhecimento em
mais do que uma região, um requerimento por região.
(2) Assinaturas reconhecidas na qualidade e com poderes para o ato.
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ANEXO 7
“Grelha de Análise”
PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
Portaria n.º 92/2011, de 28 de Fevereiro, com a redação que lhe foi dada pelas Portarias n.º
309/2012, de 9 de outubro e n.º 3‐B/2013, de 4 de janeiro
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GRELHA DE AVALIAÇÃO E GRADUAÇÃO
Programa de Estágios Profissionais - Portaria n.º 92/2011, 28 de Fevereiro, alterada pela Portaria n.º 309/2012, de 9 de outubro e Portaria n.º 3-B/2013, de 4 de janeiro
A - Critérios Gerais do Processo
Classificação

Ponderação de 25%

Critério

Evolução recente dos trabalhadores

Valor

Aumento do número de trabalhadores da entidade nos últimos dois anos

20

Manutenção do número de trabalhadores da entidade nos últimos dois anos

5

Integração de estagiários

Relação entre o número de estagiários e
de trabalhadores

Descrição

35

Redução do número de trabalhadores da entidade nos últimos dois anos

30

Histórico >=50% e perspectivas <>0, ou histórico <>0 e <50% e perspectivas >=50%

20

Histórico <>0 e <50% e perspectivas <>0 e <50%, ou histórico =0 e perspectivas <>0

15

Histórico <>0 e perspectivas =0

10

Histórico =0 e perspectivas =0

35

Situação que se enquadra nos limites indicativos de razoabilidade definidos

20

Situação que excede os limites indicativos de razoabilidade definidos, devidamente justificada pela entidade

5

Situação que excede os limites indicativos de razoabilidade definidos, sem justificação ou relativamente justificada pela entidade

Classificação dos Critérios Gerais (A)

(C1+C2+C3) x 25%

B - Critérios Específicos de cada Estágio
Classificação
Critério

Ponderação de 75%

Desemprego registado no Concelho de
realização

Desemprego registado na área
profissional e grupo etário

Valor

Rácio "desemprego registado no concelho de realização de Estágio / população residente em idade activa" acima do intervalo

10

Rácio "desemprego registado no concelho de realização de Estágio / população residente em idade activa" no intervalo

5

Coerência do estágio

Rácio "desemprego registado na CNP de realização do Estágio / total do desemprego registado" abaixo do 1º quartil

15

Rácio "desemprego registado na CNP de realização do Estágio / total do desemprego registado" entre o 1º quartil e a mediana

10

Rácio "desemprego registado na CNP de realização do Estágio / total do desemprego registado" entre a mediana e o 3º quartil

10

Rácio "desemprego registado na CNP de realização do Estágio / total do desemprego registado" acima do 3º quartil
Área profissional do estágio (CNP) relacionada, directa ou indirectamente, com as actividades da empresa (principal, secundárias ou novas actividades em
desenvolvimento, bem como actividades de suporte às mesmas)
Área profissional do estágio não relacionada com as actividades da empresa

25

Dados do estágio proposto coerentes e apresentados de forma clara e detalhada

20

Dados do estágio proposto coerentes, embora apresentados de forma sucinta
Dados do estágio proposto coerentes, embora apresentados de forma sucinta e com objectivos a atingir relativamente desenquadrados das actividades
previstas
Dados do estágio proposto apresentados de forma sucinta e relativamente imprecisa
Orientador com nível de habilitações igual ou superior ao estágio, área de formação consentânea com a área profissional do estágio e experiência nessa
área igual ou superior a 36 meses
- Orientador com habilitação igual ou superior à necessária para executar o estágio proposto e área de formação consentânea com a área profissional do
estágio, mas com experiência nessa área =>12 meses e inferior a 36 meses
'- Orientador com habilitação inferior à necessária para executar o estágio proposto, mas com experiência nessa área igual ou superior a 36 meses
Inconformidade do perfil do orientador face ao estágio proposto

25

10
5
15

Conformidade do orientador

Rácio "desemprego registado no concelho de realização de Estágio / população residente em idade activa" abaixo do intervalo

20

5

Enquadramento do estágio na entidade

Descrição

15

10
5

Classificação dos Critérios Específicos (B)
Classificação Total de cada Estágio* (A + B)
Classificação mínima para aprovar

(C1+C2+C3+C4+C5) x 75%
A+B

37,50

Classificação Final do Processo**
*Havendo mais do que um estágio, aplica-se a classificação dos critérios Gerais e dos Critérios específicos a cada um deles, obtendo-se uma Classificação Total para cada Estágio. Só serão
propostos para aprovação os Estágios que obtiverem uma Classificação Total igual ou superior à Classificação mínima definida para aprovar.
**A Classificação Final do processo é obtida pela média simples de todos os Estágios com Classificação Total igual ou superior à minima definida para aprovar.
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ANEXO 8
“Termo de Aceitação – Entidade Promotora”
PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
Portaria n.º 92/2011, de 28 de Fevereiro, com a redação que lhe foi dada pelas Portarias n.º
309/2012, de 9 de outubro e n.º 3‐B/2013, de 4 de janeiro
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TERMO DE ACEITAÇÃO DA DECISÃO DE APROVAÇÃO
Nos termos da legislação em vigor, declara-se que se tomou conhecimento da decisão de
aprovação referente ao processo n.º
no âmbito da candidatura n.º
, e que a
mesma é aceite nos seus precisos termos, obrigando-se, por esta via, ao seu integral
cumprimento, e ao respeito por todas as disposições legislativas e regulamentares aplicáveis.
Mais se declara:
(a) que os apoios serão utilizados com o rigoroso respeito pelas disposições legislativas e
regulamentares aplicáveis, nomeadamente da Portaria n.º 92/2011, de 28 de Fevereiro,
alterada pelas Portarias n.º 309/2012, de 9 de outubro, e n.º 3‐B/2013, de 4 de janeiro,
da legislação comunitária aplicável e do regulamento do Programa Estágios Profissionais;
(b) que se assume o compromisso de implementar, organizar e executar o(s) plano(s)
individual(ais) de estágio profissional apresentado(s), nos termos aprovados, cuja data
de início real corresponderá à data de início real de cada estágio aprovado;
(c) que se celebrará, após confirmação da aceitação do estagiário por parte do Centro de
Emprego ou Serviço de Emprego do Centro de Emprego e Formação Profissional da área de
realização do estágio, um contrato de estágio com cada estagiário, o qual se cumprirá
integralmente;
(d) que se assume o compromisso de fornecer ao IEFP, IP, cópia do(s) contrato(s) de
estágio(s), celebrado(s) com o (s) estagiário(s), no prazo de 5 dias consecutivos após
assinatura do(s) mesmo(s);
(e) que celebrará um contrato de seguro de acidentes de trabalho que cubra os riscos que
possam ocorrer durante e por causa do estágio, fazendo prova da sua celebração ao IEFP,
IP;
(f) que se assume o compromisso de comunicar por escrito ao IEFP, IP todas as situações
que pela sua natureza e/ou gravidade possam implicar a suspensão do(s) contrato(s) de
estágio ou a sua cessação;
(g) que se assume o compromisso de implementar, organizar e executar adequadamente o
projeto, que não deve ser executado por entidade distinta da entidade promotora;
(h) que se assume o compromisso de se comunicar antecipadamente e por escrito ao IEFP, IP
qualquer alteração da candidatura inicialmente aprovada, no prazo de 10 dias
consecutivos contados da data da ocorrência, a qual poderá ser objeto de alteração à
decisão de aprovação e aditamento ao termo de aceitação da decisão de aprovação;
(i) que se assume o compromisso de guardar, organizar e manter permanentemente
atualizados e individualizados todos os documentos que digam respeito à execução física
e financeira do projeto, nos correspondentes processos técnico e contabilístico,
disponibilizando-os, em qualquer momento, para consulta das entidades legalmente
autorizadas a fazê-lo, nomeadamente, aos serviços do IEFP, I. P;
(j) que se assume o compromisso de fornecer ao IEFP, IP, informação sobre a execução física
e financeira do projeto, bem como o dever de apresentar e/ou enviar toda a documentação
necessária para justificar ou complementar o processo em causa, nos termos definidos
nas normas aplicáveis e sempre que lhe seja solicitado, com a periodicidade e nos prazos
definidos;
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(k) que se tem perfeito conhecimento que os elementos necessários ao encerramento de
contas do pedido devem ser impreterivelmente apresentados no prazo máximo de 15 dias
consecutivos após a conclusão do projeto;
(l) que se tem perfeito conhecimento que o IEFP, IP, reavalia sistematicamente o
financiamento aprovado, nomeadamente em função de indicadores de execução e da
avaliação do cumprimento pela entidade dos termos da decisão de aprovação proferida e
das disposições legislativas e regulamentares aplicáveis, podendo o financiamento ser
consequentemente reduzido ou revogado, avaliação esta que condiciona também os
respetivos pagamentos dos montantes aprovados;
(m) que se tem perfeito conhecimento de que, em caso de revogação do financiamento,
independentemente da respetiva causa, se obriga a restituir os montantes recebidos, no
prazo de 60 dias consecutivos a contar da respetiva notificação, após os quais são
devidos juros de mora cobrados à taxa legal;
(n) que se tem perfeito conhecimento de que as restituições podem ser faseadas, até ao
limite máximo de 36 prestações mensais sucessivas e mediante apresentação de
garantia bancária e autorização do IEFP, IP, acrescidas de juros à taxa legal que estiver em
vigor à data do deferimento do pedido restituição faseada, a qual se mantém até ao
integral pagamento da dívida, ocorrendo o vencimento imediato da dívida vincenda, caso
não sejam cumpridos os termos e prazos acordados;
(o) que se tem perfeito conhecimento de que sempre que as entidades promotoras não
cumpram a sua obrigação de restituição no prazo estipulado, é a mesma realizada através
de execução fiscal, nos termos da legislação aplicável;
(p) que se tem perfeito conhecimento de que em sede de execução fiscal, são
subsidiariamente responsáveis pela restituição dos montantes em dívida os
administradores, diretores, gerentes e outras pessoas que exercem, ainda que somente
de facto, funções de administração ou gestão de pessoas coletivas e entes fiscalmente
equiparados, nos termos previstos na Lei Geral Tributária;
(q) que se tem perfeito conhecimento que a apresentação da mesma candidatura para os
mesmos custos, mesmo os referentes à comparticipação por parte da entidade, a mais de
uma entidade financiadora determina a revogação da decisão de aprovação e
consequente restituição dos apoios pagos, ficando a entidade sujeita, nos dois anos
subsequentes, à obrigatoriedade da apresentação de garantia bancária para efeitos de
acesso aos apoios.

Data

/

/
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ANEXO 9
“Aditamento ao Termo de Aceitação – Entidade Promotora”
PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
Portaria n.º 92/2011, de 28 de Fevereiro, com a redação que lhe foi dada pelas Portarias n.º
309/2012, de 9 de outubro e n.º 3‐B/2013, de 4 de janeiro
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ADITAMENTO AO TERMO DE ACEITAÇÃO DA DECISÃO DE APROVAÇÃO

Nos termos da legislação em vigor, declara‐se que se tomou conhecimento da alteração à
decisão de aprovação referente ao processo n.º
apresentado no âmbito da candidatura
n.º
, e que a mesma é aceite nos seus precisos termos, obrigando‐se, por esta via, ao seu
integral cumprimento, ao respeito por todas as disposições legislativas, nacionais e
comunitárias, e regulamentares aplicáveis.

Data:

/

/
O(s) responsável(eis)
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ANEXO 10
“Relatório de Acompanhamento e Avaliação do Estagiário – Orientador”
PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
Portaria n.º 92/2011, de 28 de Fevereiro, com a redação que lhe foi dada pelas Portarias n.º
309/2012, de 9 de outubro e n.º 3‐B/2013, de 4 de janeiro
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PROGRAMA DE ESTÁGIOS
Portaria n.º

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
A preencher pelo Orientador de Estágio

RELATÓRIO INTERCALAR

O Relatório refere‐se ao período de

/

RELATÓRIO FINAL

/

a

/

/

Designação da Entidade:
Nome do Orientador:
Nome do Estagiário:
Área Profissional:
Habilitações Académicas e Profissionais:

Data de início do Estágio:

/

/

Data de fim do Estágio:

/

/

1. AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO
Avaliação
Fatores
1

2

3

4

Assiduidade

Pontualidade

Interesse

Progressão da Aprendizagem

Conhecimento da Profissão

Mod. IEFP 9835 720

Relacionamento

1

Insuficiente

2

Suficiente
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4

Muito Bom
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2. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTAGIÁRIO
Sim

Não

Face à avaliação efetuada no ponto anterior, considera que as atividades
desenvolvidas pelo estagiário no período em referência, corresponderam
aos objetivos estabelecidos no plano individual de estágio, para esse
mesmo período?

3. SUGESTÕES
(No caso de ter respondido negativamente, queira sugerir, caso considere necessário, alterações ou melhorias a
introduzir no processo, assinalando com uma cruz na respetiva quadrícula)
• Reajustamento do Plano Individual de Estágio
• Reforço do Acompanhamento do Estagiário
• Outras
Se assinalou Outras, refira quais?

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ORIENTADOR
(Descreva as atividades desenvolvidas junto do estagiário, ao longo dos meses de cada período a que se
reporta este relatório)

• Descrição das Atividades Desenvolvidas
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• Descrição das Atividades Desenvolvidas

/

/
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ANEXO 11
“Mapa de Assiduidade”
PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
Portaria n.º 92/2011, de 28 de Fevereiro, com a redação que lhe foi dada pelas Portarias n.º
309/2012, de 9 de outubro e n.º 3‐B/2013, de 4 de janeiro
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Mod. IEFP 9835 710
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NOTAS EXPLICATIVAS DE PREENCHIMENTO
1 ‐ No cabeçalho do mapa deve ser indicada a seguinte informação:
→ Legislação enquadradadora;
→ N.º Processo;
→ Dados de identificação da entidade;
→ Período a que reporta o mapa: mês e ano de início; mês e ano de fim.
2 ‐ No mapa deve constar a seguinte informação referente à assiduidade do destinatário:
→ Nome do destinatário;
→ Em cada dia e para o período de trabalho desse dia (manhã ou tarde) deve ser indicada a assiduidade do destinatário da seguinte forma:
C = comparência; J = falta justificada; I = falta injustificada; F = Período de formação profissional (Passaportes Emprego); P = Diligências para procura ativa de emprego (CEI´s)
→ Na linha C deve ser indicado o total de comparências em cada mês.
→ Na linha J deve ser indicado o n.º total de faltas justificadas em cada mês
→ Na linha I deve ser indicado o n.º total de faltas injustificadas em cada mês.
→ Na linha FT (faltas totais) deve ser indicado o somatório de faltas justificadas e injustificadas em cada mês.
→ Na linha C + J deve ser indicado o somatório de comparências e faltas justificadas em cada mês.
→ Na linha F deve ser indicado o n.º de dias de formação profissional (Passaportes Emprego)
→ Na linha P deve ser indicado o n.º de dias de procura ativa de emprego (CEI´s)
→ A linha rúbrica deve ser rubricada por cada destinatário na coluna correspondente.
3 ‐ Utilizar o número de folhas que se justificar:
→ Se houver suspensão do projeto que determine o alargamento do número de meses de contrato (mais que os 13 meses previstos neste mapa), deverá utilizar‐se uma folha de continuação para o destinatário em questão;
→ Nos casos dos estágios inseridos em projetos com reconhecimento de interesse estratégico devem utilizar‐se folhas de continuação para o 14.º mês e seguintes.
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ANEXO 12
“Listagem de Despesas Pagas”
PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
Portaria n.º 92/2011, de 28 de Fevereiro, com a redação que lhe foi dada pelas Portarias n.º
309/2012, de 9 de outubro e n.º 3‐B/2013, de 4 de janeiro
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LISTAGEM DA
AS DESPESAS P
PAGAS
Programa / M
Medida____________________________ (Porrtaria n.º ___________)
Pedido d
de Reembolso

Enccerramento de contas

Denomin
nação social da
entidadee_______________________________________________

NIP
PC/NIF_________________

Processso
n.º_______________________
______

Período a que reporta a listagem
m: (Mês/ano) a (Mês/an
no)

Valor da despesa reealizada e comprovadamen
nte paga (Euros)

Contabilidade geral

Documentos comprovativo da despesa

Destinaatário/Orientador
Rubrica de
custos
Nome

N.º de
Identifiicação

Documento
os comprovativo do
pagamento

Valor imputado ao processo
Valor do
documento

Total

Compart.
do IEFP, IP

Compart.
da entidade

0,00

0,00

N.ºº Conta

N.º Lançamento
o

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total/Sub‐Total
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Tipo

N.ºº Documento

Da
ata

Tipo

N.º Documento
D

Data

Folha nº /num total de
Valor da despesa realizada e comprovadamente paga (Euros)

Contabilidade geral

Documentos comprovativo da despesa

Destinatário/Orientador
Rubrica de
custos
Nome

N.º de
Identificação

Documentos comprovativo do
pagamento

Valor imputado ao processo
Valor do
documento

Total

Compart.
do IEFP, IP

Compart.
da entidade

0,00

0,00

N.º
Conta

N.º Lançamento

Tipo

N.º Documento

Data

Tipo

N.º Documento

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total/Sub‐Total

Data ____/____/20____

0,00

O subscritor:

(Nome)

(Função)
Folha nº /num total de
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Data

NOTAS EXPLICATIVAS DE PREENCHIMENTO
Esta listagem aplica-se apenas a todos os processos de candidaturas entradas a partir de 10 de Março de 2010 (inclusive)
1 - No cabeçalho da listagem deve ser indicada a seguinte informação:
=> Programa ou Medida e respetiva legislação enquadradora;
=> Tipo de pedido de pagamento (reembolso ou encerramento de contas), quando a listagem se destina a pedido de pagamento;
=> Dados de identificação da entidade: Denominação Social, NIPC/NIF;
=> N.º do Processo;
=> Período a que se refere a listagem. No período a que se reporta a listagem pode ser indicado apenas um mês quando a listagem é mensal.
2 - Na listagem deve ser indicada a seguinte informação:
=> Dados de identificação do destinatário/orientador, consoante o Programa ou a Medida: Nome e n.º de identificação;
=> ""Rubrica de custos"", indicando o n.º correspondente, consoante o Programa ou a Medida: 1.1-Bolsa; 1.2-Subsídio de alimentação; 1.3- Seguro de acidentes pessoais/trabalho; 1.4 - Subsídio de transporte; 1.5 - Subsídio
de alojamento; 1.6 -Taxa Social Única; 2 - Orientador.
Os dados devem ser indicados para cada rubrica de forma sequencial, devendo ser no final de cada rubrica indicados os respetivos valores totais: 1-Encargos com destinatários.
Os encargos referentes à Taxa Social Única (exclusivamente no Programa de Estágios Profissionais) a incluir na listagem são apenas os que se reportam aos encargos da entidade promotora com esta rubrica.
=> Identificação do valor da despesa realizada e comprovadamente paga, i.e., com data do documento de despesa reportada ao mês a que a Listagem se refere e com documento de quitação nos termos legalmente
exigíveis,
especificando, em euros, o valor global do documento, bem como o valor imputado ao processo, subdivido na parcela correspondente ao financiamento do IEFP, IP, e à despesa a suportar pela entidade beneficiária;
=> N.º da conta e o n.º do lançamento da despesa indicada na contabilidade geral da entidade;
=> Identificação do documento comprovativo da despesa através da especificação do respetivo tipo de documento (inscrever ""F"" para fatura, ""R"" para recibo), número e data;
=> Identificação do documento comprovativo do pagamento através da especificação do respetivo tipo de documento (inscrever ""C"" para Cheque, ""TB"" para transferência bancária, “R” para recibo ou ""MB"" para
Multibanco), número e data.
Nos casos em que é admitido o pagamento em numerário (exclusivamente nas Medidas Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego Inserção+) na identificação do documento comprovativo do pagamento deve ser
inscrito “R”.
Nos casos em que as Listagens apresentadas sejam constituídos por mais de uma folha, numerá-las no canto inferior direito da primeira página de cada folha, no formato Folha n.º / num total de
(Exemplo: 1/2 e 2/2, no caso do Mapa ser constituído por duas folhas).
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ANEXO 13
“Ficha de Avaliação do Estágio – Estagiário”
PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
Portaria n.º 92/2011, de 28 de Fevereiro, com a redação que lhe foi dada pelas Portarias n.º
309/2012, de 9 de outubro e n.º 3‐B/2013, de 4 de janeiro
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PROGRAMA DE ESTÁGIOS
Portaria n.º

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO
A preencher pelo Estagiário

AVALIAÇÃO FINAL
A avaliação refere‐se ao período de:

/

/

a

/

/

Designação da Entidade:
Nome do Estagiário:
Área:
Habilitações académicas e profissionais:

Data de início do estágio:

/

/

Data de fim do estágio:

/

/

Nome do Orientador: _

1. INTERESSE E UTILIDADE DO ESTÁGIO
1.1 Objetivos do estágio
1 2 3 4
Confusos

Muito Claros

1.2 Conteúdo do estágio
1 2 3 4
Inadequado

Completamente Adequado

1.3 Utilidade das atividades
1 2 3 4
Pouco úteis

Muito Úteis
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2. ENTIDADE
2.1 Condições físicas do ambiente
Inadequadas

1 2 3 4
Completamente Adequadas

Apreciação Qualitativa:

2.2 Condições técnico‐pedagógicas
Inadequadas

1 2 3 4
Completamente Adequadas

Mod. IEFP 9835 730

Apreciação Qualitativa

3. APOIO PRESTADO PELO ORIENTADOR DE ESTÁGIO
1 2 3
Fraco

4
Muito Bom

Apreciação Qualitativa:

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Sim

Não

Considera que as atividades que desenvolveu, no período em referência, corresponderam
aos objetivos estabelecidos no seu Plano Individual de Estágio, para esse mesmo período?

5. SUGESTÕES
(Caso tenha respondido negativamente e face à avaliação efetuada nos pontos 1 a 4, queira sugerir, caso considere necessário,
alterações/melhorias a introduzir no processo)
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Data

/

/
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Página 80 de 80

